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depresiunea economica *. Perioada depreslunH esonoinic ~ STRUCTURA ACTUALA A
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România pvcxinttt, din eniv/„a wşe'/.ftrii oi la întreita
răspântie a marilor ţinuturi geografice europene, trei
faţade: faţada care priveşte spre lîtn'opa centrala;
faţada meridională; faţada continentală, Prinse însă
tustrele de lanţul Carpnţilor, unde KG întâlnesc şi
comunică între ele prin numeroase păsuri, cefe trei
faţade se contopesc în unitatea armonica a pauifuv
lului românesc. Kxpresia «unitate armonică », uu-i
însii o simplă vorbă ei o realitate pe caro o demon-
strca/.ii modul cum se îmbină relieful, cliniii, apele,
vegetaţia, zonele de populaţie, felurile- do traiu, udică
elementele geografice care alcîituc-sc o unitate natu-
rală şi politică, Dar mai ales relieful comandă această
tmitate complexă,

A) hitr'adevăr, îu mijlocul ţării, o depresiune; largă
şi înaltă de 500—-800 111 (THANtfFLVANJA), e în-
conjurată de munţi din trei părţi: Munţii Apuseni,
între Mureş şi Someş; CarpaţU Sudici, între Mureş
şi Olt; CarpaţU limăritcui, între Olt şi Someşul-
Mtire. Numai către NW, rama muntoasă e redusă
la valoarea unor dealuri relativ joase şi frag-
mentare. (Nu-i o întâmplare astfel că tocmai prin
această, parte, fostul voievodat ttl Transilvaniei, s'a
revărsat îu afară către câmpia Tisei), In bazinul
intramuntos al Transilvaniei, Mureşul desparte două.
regiuni cu caractere deosebite: &Câmpia», mai joasă
şi cîcspixdurită, la Nor o şi podişul Tâmavclor, mai
înalt şi încă bine împădurit, la S,

li) OAHi'AŢii înconjoară, după cum am văzut,
prima regiune şi formează a doua marc unitate
naturalii a ţarii. După caracterele lor (înălţime, masi-
vitate, vegetaţie, grad de umanizare, etc), se despart
în trei numiri principale:

3. Carpaţii RAumlmi, între izvoarele Tisei şi Pra-
hova. Ivi cuprind puţine masive de peste 2000 111
(CiUivumii, Rodită), au înălţimile cele mai frecvente
între :i,3oo—T.;JOO iu, multe păsuri, însă toate peste
eumpene de ape la 800 1400 ni, şi sunt străbătuţi,
în lung, de numeroase depresiuni înlănţuite, aproape!
fără întrerupere, dela N la H, Acestea din urină
despart ramura răsăriteană a Carpaţilor în trei şiruri
principale cure, dela W la V, sunt: Munţii Vulcanici,
Cariaţii (adică munţii propriu zişi) şi Submfpaţiî
(euri prin straturile lor puternic*; încreţite, sunt
intuiţi, iar prin înălţime, dealuri).

2. Curfaţii Sudici (sau McriUitmuli) s-:e întind între
valea Prahovei, Dunăre şi doua depresiuni în formă
de culoar (Timiş-Cemu şi Bislm), sunt cei mai înalţi
(frecvente vârfuri de peste 2000 şi câteva, peste
2500 iu din care cawz,a gheţarii, de pe vremuri au
lăsat urme importante înlăuutral lor) şi cei niui ma-
sivi. Vatra văi transversale i-au desfăcut în tot atâtea
t»aiitioaiHj îtiiuilonse: Hiwf^ii, între I'raliova şi Diini-
hoviţa; l'ngfmişii. Intre Dâtnboviţu şi OH; Vurânj!,ii},
între Olt: şi J i u ; (riuieunul, între j i u şi Dunăre.

;}, ('arpnjii Apuseni (sau Vninlul Carfulie Apusean)
ţin deln Dunăre la Siiiiieş şî eosistitue jMirU'u ti>iL
luai jnusă şi nmi frajîiiicntîttil din întregul lanţ al
Curpaţilor Româneşti. Tutr'adevăr, depresiuni, care
înaintează dinspre câni])i<.: în chip de golfuri, pătrund
pânu în inima lor iar prăbuşirea Hcoarţei în W (unde
este iv/Â inareli; şes pfuionie), a avui: rejitircusiuiu
şi asupra munţilor curi au fost rupţi în ii'opto ilin
ce în ce mai joase, dela răsărit spre apus.

Mureşul desparte două «urli de masive în Frontul
Carpatic apusean: la N, Munţii Afimem formaţi
dintr'uii hustiou centra!, îtuxtfc de peste iHod iu (1H-
liorul) şi o serie de culmi joftsc (de obied» stih 1000 ni),
dispuse radiftr în N {Munju de Amină şi Moseşi
sau hnesen), in W (Văduvea Craiului, Codrul şi '/,a-
rnndul) şi în W (Munţii Metalici şi ui Trămhihti);
Ia Buci, gmfia Banalului, formată din doini masive
despărţite între ele prin golful iarjţ de cftmpie al
Timişului (Poiana Ruscăi şi Munţii Banutvtvi).

C) mţAIfX7«iI,K iM.ţHlCATtl'AT.tcK. )>e jur îm-
prejurul munţilor urmează, în afară, 7.011a donIuri lor
pericarpnttee. După înălţime!, lrtţinio şi prudul de
încreţire a păturilor alcătuitoare şi după formele
dominante, aceasta ac împarte în:

1. SnhcarfaţH, dealuri înalte (70(1 --îuno iu ulii-
tudine maximă), strâmte şi despărţite de munţi prin
denivelări caro depăşesc ano 111 şi prin ulucul de-
presiunilor subcarpatice, 11111 i clar în Moldova. KIe
se întind dela Cerenmş, unde sunt rod usc la câţiva
km lăţime:, până la Dâmboviţu nude trec do 30 Icni.
Increţirwi violentă a păturilor diu cato suut cuni-
puse, a provocat venirea la suprafaţa 11 wiiriî şi
p«tnilului, .Ue. uicî lioy;aţia Iov în nctrttt dtnu"v sni-
ncretin,

a, l'inljor-imlit stui -fmttiifvrilc deluroase prcv-arpufhe,
Cutele subcarpatici! se continuu şî îu
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boviţei, până dincolo de Olt, însă ele sunt mascate
în cea mai mare parte a lor, de materialele (pietri-
şuri şi nisipuri) cu care apele an clădit, sub munte,
o vastă platformă înclinată domol spre Sud, pe o
lărgime care depăşeşte, către mijlocul ei, ioo km.
(Platforma Getică sau Olteană),

Scufundările şi deformările suferite în timpul ridi-
cărilor recente ale Carpaţilor şi apele curgătoare,
au provocat mari schimbări în acest podiş, altădată
peri'ect neted .şi neîntrerupt. Iu apropierea munţilor,
au luat astfel naştere o serie de depresiuni, despăr-
ţite între ele prin pinteni înalţi coborîţi clin munţi.
(Cele mai tipice sunt: depresiunea Câmpulungului în Iv
şi depresiunea Olteană, în W Oltului). I,a Sudul ace-
stor depresiuni şi între de, apele au sculptat nume-
roase văi consecvente (de direcţie N-S), care au
descompus platforma într'o .serie de culmi de peste
400 m, E zona muscelelor. In sfârşit mai la Sud,
se păstrează mai bine netezimea de podiş a spină-
rilor de dealuri, de obiceiu strâmte şi dispuse când
divergent, când convergent, între afluenţii Dâm-
boviţei, Argeşului, Oltului şi Jiului. E regiunea
dealurilor joase, în care, din cauza acestei dispoziţii
a culmilor, circulaţia dela W către E e foarte
anevoioasă, iar pe văi şi pe culmi, considerabil
înlesnită.

In apusul ţării se întâlnesc, despărţite de golfu-
rile Câmpiei Tisei şi de văi, aceleaşi amfiteatre de
pietrişuri şi uisipiri, când rnai slab, când mai bine
păstrate. Intre Timiş şi Mureş, podişul Lipovei re-
prezintă astfel un fragment mai întins din această
platformă apuseană de sub munte. In N Mureşului
însă, ea este redusă — când nu-i complet inexistentă,
ca de pilda în faţa muuţilor Zaraud, —la câteva
petice neînsemnate, alcătuind ceea ce s'ar putea

îj. numi dealurile Crişene. Din linia munţilor de Aramă,
situaţia se schimbă din nou căci, între capătul de N
al munţilor Apuseni şi latura interioară a Carpaţilor,
se interpune o vastă zonă deluroasă. Străpunsă de
câteva resturi de munţi cristalini, ea are o dublă
înclinare: către NW, adică spre câmpia Tisei (dea-
lurile Sălajului) şi către SE, adică spre bazinul
Transilvaniei, (dealurile Clujului şi ale Brezei sau
Lăftuşului). întreagă această regiune deluroasă din
NW Ardealului, e cunoscută sub numele de Plat-
forma Someşană.

D) PODIŞURILE EXTERIOARE. X. In răsăritul
Subcarpaţilor, se întinde, până în Nistru, Ceremuş,
Marea Neagră şi Dunăre, o singură unitate de relief:
•podişul Moldovei. El a fost clădit, din pături suc-
cesive slabe (nisipuri, argile, marne) şi tari (calca-
re, gresii, conglomerate), pe temelia scufundată a
platformei Podolice de peste Nistru, şi cuprinde trei
mari regiuni naturale:

a) I4& N, în axa Prutului, o regiune de dealuri
joase {de obiceiu sub 200 in), despădurite şi slab
populate: depresiunea Prutului de mijloc.

b) In jurul acesteia, o ramă de dealuri înalte,
formată din masive mai răsărite (300—600 m), îm-
pădurite şi din locuri mai joase, despădurite, culti-
vate şi cu sate numeroase: podişul înalt din N Mol-
dovei, Intre masivele împădurite ale acestuia sunt

două (masivul Bârladului superior şi masivul Bacu-
lui), care despart Podişul Moldovei de Sus.

c) Podişul Moldovei de Jos. Acesta este o plat-
formă asemănătoare cu cea Olteană, adică o supra-
faţă plană care coboară domol spre SW şi pe care
apele au fragmeutat-o în numeroase culmi, din ce
în ce mar largi către Mare şi Dunăre, unde podişul
capătă aspect de câmpie {câmpia Basarabiei pro-
priu zisă).

2. Podişul Dobrogei. Se întinde ca o masă ridi-
cată, între zone joase şi umede (Balta şi Della Du-
nării, la W şi N; Marea Neagră, la E; depresiunea
Lom-Provadia, la Sud, dincolo de graniţă, în Bul-
garia). Podişul Dobrogei este format din d.ouă părţi
distincte:

a) Un podiş calcar os prehalcanic (podişul Dobro-
gean propriu zis), până la o linie, Mamaia {la Marc),
Hârşova (la Dunăre). Aceasta e o platformă încli-
nată dela S (unde trece de 500 m) spre N şi rămaşii
masă netedă numai între afluenţii Dunării şi Mării
Negre.

b) M-unţii Dobrogei nordice. Aceştia sunt. munţi
străvechi (mar vechi decât Carpatii), tociţi de ape
până la aspectul actual de podiş. Alcătuiţi din roci
foarte variate (graniţe, porfire, şisturi verzi, quar-
ţite, calcare, etc), ei ari fost mai biire sculptaţi de
apele actuale numai în NW, spre Balta Brăilti,
singura parte unde ei au din această cauză, aspectul
munţilor adevăraţi.

E) CÂMPIILE} sunt regiunile cele mai joase nle
ţării şi înconjoară la exterior zona dealurilor peri-
carpatice şi de podiş.

1. Câmpia Tisei se întinde îu apus şi e formată
din câmpuri mai înalte şi avântate şi altele, foarte :

întinse, joase şi mlăştinoase. In N Mureşului, IU>-
mâuiei i-au revenit aproape numai petecele de câmpii
de sub munte şi o parte din şesul mlăştinos al So-
meşului, In Sudul Mureşului însă, cea mai mart;
parte rămasă dincoace de graniţă, este joasă şt
cuprinde văile Timişului şi Begăi.

2. Câmpia Dunării de jos (sau Câmpia Româna).
E cea mai întinsă şi mai bine încadrată (la S şi l'î,
marginea înaltă a podişului Prebalcauic şi Dobro-
gean; la N, platforma Getică, Subcarpaţii şi mar-
ginea podişului Moldovei). Spre deosebire de şesul
Tisei, câmpia Dunării de Jos a fost despărţită (te .
ape, în câmpuri îiialte mai strâmte şi mai nume-
roase în mijlocul ei (Găvanul-Burdea, Vlăsia), mai
largi şi mai uscate îu E (Bărăganul) şi în W (Bur-
nasul, câmpia Olteniei).

3. Balta Dunării (largă de aproape şi peste 10 km,
dela Giurgiu în jos şi Delta (peste 80% apa), sunt
în fine părţile cele mai recente şi cele mai umede
ale ţării.

REŢEAUA HIDROGRAFICĂ. Gruparea marilor uni-
tăţi de relief în jurul Carpaţilor şi în chip de amfi-
teatru cu treptele cele mai joase în afară, precum
şi împrejurarea naturală că ploile cele mai abundente
cad în munţi, au făcut ca reţeaua hidrografică si •
României să prezinte o dispoziţie radiară, Acest fapt
a înlesnit şi înlesneşte legătura între marile grupe
de relief şi deci răspândirea formelor de vieaţă (plante,
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animale, populaţie) din interior către periferia în-
chisă de ape mari (Nistru, Marea, Dunărea, Tisa),
Grupate pe bazine în. interiorul munţilor, râurile se
împuţinează şi distanţează în câmpiile exterioare;
Someşul, Crişul, Mureşul, Bega şi Timişul, în W;
Jiul, Oltul, Argeşul, Ialomiţa, în S; Buzăul, Şiretul,
Prutul, Nistrul, în E. Intre aceste ape mari, râurile
mai scurte izvorîte din dealuri sau câmpie, scad
extrem de niult sau seacă în timpul secetei de peste
vară. De aceea foarte multe (afară de cele mai
importante. ca Desnăţuiul, Vedea şi Teleormanul,
Călinăţuiul, Cogdlnicul, Bârladul, Jijia şi Răutul),
au fost transformate prin diguri, în salbe de
iazuri.

împuţinarea şi distanţarea apelor în câmpiile ex-
terioare stă în legătură şi cu puternica insolaţie şi
scăderea predpitaţiunilor (300—600 mm anual, faţă
de 800—1300, în munte) în aceste părţi ale ţării.
De aici şi prezenţa celor două forme de vegetaţie
dela noi: stepa, în regiunile cu mai puţin de 500 mm
precipitaţiuni anuale şi -pădurea, îu cele cu mai mult
de 500.

Pentru popularea ţărilor carpatice româneşti şi deci
pentru orgauizarea lor politică şi administrativă,
aceste două mari formaţiuni vegetale au avut,
fireşte indirect, un rol botârîtor. Pădurea, care a
coborît şi în stepă pe văile mari, e ţara cea veche şi
a fost totdeauna bine populată spre deosebire de
stepă, folosită temporar şi mult mai puţin intens
în câmpurile ei înalte acoperite de ierburi (păsto-
rie, negoţ, războiri) şi mai regulat pe văile ei umede
cu adăposturi de pădure şi stuh. Nu-i de mirare
astfel că locuitorii au deosebit prin nume speciale
regiunile stepice şi pe cele împădurite clin imediata
vecinătate a acestora. De pildă Bugeacul, limitat la
N de codrii Bacului şi de cei ai Tiglieciulm, e stepa
dintre Mare şi Nistru; Dobrogea este stepa dintre
două păduri (Tulcea, în N şi Deliormamtl, în S);
Bărăganul este stepa din răsăritul codrului Vlăsiei;
Burnasul în fine e stepa djn Vestul Vlăsiei şi Sudul
Teleormanului (nume poate de origine cumană, al
unor hăţişuri de pădure din actualul judeţ Teleorman).
Există însă şi alte regiuni de stepă sau ţinuturi dejj-
pădurite cari deşi n'au totdeauna numiri populare,
nu constitue mai puţin, unităţi naturale aparte. Aşa
sunt, în N Moldovei, stepa Jijiei şi a Bălţilor; Ţara
Scpcniţului (regiune despădurită la N Cernăuţilor);
Câmpia Transilvaniei (ţinut despădurit între Mureş
şi cele două Someşe); stepa Tisei (parte din întinsa
Pustă I'anouică).

Relieful, clima, apele, vegetaţia, etc, îngădue
deci deosebirea mai multor mari regiuni naturale
îu cuprinsul României. Ele se alătură însă unele
de altele şi se leagă, prin dmrmu văiloi şi al
culmilor radiare, în acea armonică imitate complexă,
care constitue «personalitatea geografică a ţării noa-
stre ».

Conştiinţa acestei unităţi complexe, corespunză-
toare unităţii naţionale, a venit însă târziu (nu nu-
mai la noi de altfel), odată cu sporirea neamului
românesc şi a puterii lui politice; iar până1 la intrarea

în funcţiune permanentă a acestei conştiinţe, cefe
trei faţade geografice au trăit vieaţa lor politică strânsă
între graniţele imitaţilor naturale corespunzătoare,
Nu-i de mirare astfel că au existat aici, în Carpaţii
noştri, socotiţi cu anexele lor externe, trei principate
deosebite: al Ţării Româneşti, către Europa meri-
dională; al Moldovei, către Europa continentală;
al Transilvaniei, (cu adausele ei de dincolo de Frontul
Carpatic Apusean), către Europa Centrală.

A) ŢARA ROMÂNEASCA începe din crestele Car-
paţilor (socotiţi pe distanţa Porţile de Fer —•cotul
dintre Bazinele Buzăului şi Putiiei) şi ţine până la
Dunăre; este deci cuprinsă de pretutindeni între gra-
niţe naturale, singura parte cu hotar variabil în de-
cursul veacurilor fiind cea din câmpia Şiretului, unde
mai târziu s'a fixat graniţa la Milcov.

Apele care coboară spre Sud apoi din ce în ce
mai către răsărit, pe măsură ce ne apropiem de
Şiret, arată drumurile de coborîre a vegetaţiei, ani-
malelor, populaţiei şi bogăţiilor, spre şesuiile cu pa-
şune şi mai apoi cu cereale; clar mai arată ceva:
drumul Mării, la care nu se poate ajunge decât
peste pământul Dobrogei. Şi astfel, această provincie
şi-a descoperit o funcţiune de anexă a Ţării Româ-
neşti, ori de câte ori im popor carpatic {acelaşi, de
când avem date), s'a găsit în expansiune liberă către
Mare. Aşa a fost pe vremea lui Boerebista, care stă-
pânea clin munţi şi până la Vama; aşa, în vremea
lui Mircea cel Bătrân; şi tot astfel îu vremurile
noastre.

Din Carpaţi, în Dunăre şi până la ţărmul Mării
Negre, se întinde aşa dar Ţara Românească,
unitatea geografică a Sudului României de azi. Ea
cuprinde trei mari regiuni naturale mai restrânse şi
cu caractere, într'o măsură oarecare, deosebite:

1. Oltenia. E un amfiteatru de munţi, dealuri şi
câmpie, orientat dela N catve S şi încadrat între
graniţe naturale (Carpaţii, Dunărea şi Oltul). In
legătură strânsă, peste defileul Dunării, cu Craina
locuită şi azi de Români şi prin şanţul Tiniiş-Cenia,
cu Banatul, ea s'a individualizat mai lămurit, ră-
mânând ca « Bănie » între hotarele actuale, abia după.
întemeierea principatului Ţării Româneşti.

2. Muntenia, Asemănătoare, în partea "eî apuseană
cu pământul Olteniei, cuprinde, 111 răsărit, mai multa
câmpie (Bărăganul) decât dealuri (Subcarpaţi). Şi
hotarele ei sunt lămurite: Oltul, în W; la S şi E,
Dunărea, care curge aici în lungul malului abrupt
al podişului Prebalcanic şi Dobrogean; la N, îu
sfârşit, marginea înaltă a podişului Moldovenesc şi
Milcovul, apă neînsemnată rătăcind prin şesul fără
pantă al Şiretului de Jos,

3. Dobrogea. E una dintre cele mai clare unităţi
naturale din cuprinsul ţării, penttucă este încadrată
din toate părţile de depresiuni {Balta şi Delta Du-
nării, Marea Neagra şi şanţul Iyom-Proyadia, la Sud,
în Bulgaria). Nu toată această regiune intră însă
între graniţele statului nostru, căci hotarul sudic al
acestuia trece, între Ecrene şi Turcşmil, pe povâr-
nişul nordic al masivului Deliormanului, adică lasă
înălţimile cele mai mari de deasupra văilor I^om şi
Provadia, statului vecin.
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Prin aşezarea ei în drumul către Marea Neagră
şi în acel de invazie, dinspre stepa rusească către
Balcani şi viceversa, Dobrogea a fost totdeauna un
ţinut de trecere deci o răspântie şi o zonă de amestec.
(Climă pontică dar şi cu caractere meridionale; ve-
getaţie de stepă şi de pădure mărginaşe dar şi cu
multe elemente mediteranee; populaţie carpatică dar
amestecată cu neamuri balcanice şi cu altele din
marea stepă rusă (Tătari, Ruşi). Tocmai acest ca-
racter constitue însă originalitatea ei.

Bj MOLDOVA, Ca mare unitate geografică veri-
ficată de un lung trecut istoric se întinde din^ Car-
paţii râsfiriteni (socotiţi dela Ceremuş, pe linia de
despărţire a afluenţilor Bistriţei, Trotuşului şi Putnei)
până in apa Nistrului, Marea Ner.gră, Dunăre, Şiret
şi Milcov. Numai între aceste graniţe se poate vorbi
do adevărata Moldovă aşa cum ea a fost stăpânită
de voievozii întemeietori şi de urmaşii lor până în
Hpoca Fanariotă. Vicisitudinile istorice i-au despărţit,
temporar, stepa din S (Bugeactil) numit, în partea
Iui de câmpie din lungul Mării Negre şi al Dunării,
Basarabia; şi, mult mai târziu, colţul din NW po-
reclit Bucovina după codrii de fagi cari şi azi se
mai cunosc acolo sub numele de bucovine; în fine,
întinsul teritoriu dintre Prut şi Nistru botezat Ba-
sarabia prin extinderea calculată a vechiului nume
din Sud. Aceste bxtcâţi, rupte cu silnicie dintr'un
ţinut natural, nu corespund însă întru nimic unor
realităţi geografice: relieful, clima, vegetaţia, popu-
laţia dominantă (Moldovenii), sunt aceleaşi de am-
bele maluri ale Prutului. Acesta nu poate fi deci
un hotar cum nu era hotar nici măcar pentru ju-
deţele de altă dată, reînviate azi, parţial, tocmai
după modelul vechei împărţiri administrative. (V. de
pildă harta lui Dimitrie Cantemir).

Cu atât mai puţin este justificată geografi ceste,
deosebirea unei provincii a Bucovinei, ale cărei ho-
tare SE taie în curmeziş văile Prutului, Şiretului,
Sucevei şi Moldovei, adică drumurile cele mai um-
blate ale Moldovei Vechi.

Singura subîmparţire firească a Moldovei, înţeleasă
între graniţele menţionate, rămâne astfel — cu oare-
care modificări cerute azi, de evoluţia popularii —
tot cele admise de voievozii descălecători dinspre
intuite: Ţara de Sus adică în susul apelor (până
la Trotuş şi la N masivelor înalte din mijlocul po-
dişului moldovenesc), Ţara de Jos adică din josul
acestora şi Basarabia (sau, în înţeles mai larg, Bu-
geacul) adică regiunea de stepă din S-E. Intre acestea,
individualitatea geografică cea mai răspicată o are
Bugeacul (stăpânit câteva secole de Tătari şi orga-
nizat ca unitate teritorială aparte).

C) TRANSILVANIA, In înţelesul larg dar forţat,
întrebuinţat şi de administraţie, însemnează ţările
româneşti de peste Carpaţi. Ele nu constituesc însă
o unitate decât ca direcţie de îndrumare a apelor
(şi încă nu a tuturor), a drumurilor (şi nu a tuturor)
şi a relaţiilor economice şi politice (dar nu exclusive
.şi nici singurele naturale), dominante — din voia îm-
prejurărilor istorice — în trecut. Coexistenţa elemen-
telor de vieaţâ (plante, animale, populaţie)' carpatice
(dominante) şi central-europene (secundare) deşi con-

stitue o caracteristică a ţinuturilor de peste munţi,
nu însemnează însă—cum am văzut şi în cazul
Ţării Româneşti sau al Moldovei — o rupere a ace-
stora de marea unitate armonică a ţărilor carpatice
româneşti. Orientare relativă spre Europa Centrală,
da; desfacere de axa Carpaţilor însă, nu.

înăuntrul acestui teritoriu, unitar ca orientare
relativă, se deosebesc însă câteva regiuni geografice
cu trecut istoric şi administrativ adesea separat.
Acestea sunt:

1. Transilvania propriu zisă sau Ardealul formal;
dintr'o depresiune deluroasă (cttveta Transilvaniei}
şi o serie de mici «ţări » cuprinse între munţii măr-
ginaşi sau la contactul dintre ei şi podiş (exempie
tipice: Ţara Moţilor, Ţara Haţegului, Ţara Oltului
sau a Făgăraşului, Ţara Bârsci, etc). V. şi partea I.

2. Ţara Maramureşului. Fost voievedat desvoltat
ca într'un cuib de munte într'o depresiune delu-
roasă închisă între lanţul Carpaţilor Păduroşi şi Munţii
Vulcanici, Ba comunică cu exteriorul numai prin
porţi (poarta Tisei dela Husl apărată pe vremuri
de o cetate) sau păsuri de înălţime (Frăsinet, Prislop),
Graniţa politică dintre Cehoslovacia şi România EI
tăiat — în chip nefiresc—în curmeziş acest ţinut
natural odată în întregimea lui românesc iar astăzi
locuit, în partea lui nordică, de Ruteni.

3. Ţara Cricurilor. E cuprinsă între crestele ma~ -
sivului Bihorului, Mureş, Tisa şi o linie care des-
parte neperfect, peste creste de dealuri, bazinul Tran-
silvaniei de dealurile Sălajului şi de judeţul Sătmsir.
Ea este formată dintr'o câmpie — în mare parte
mlăştinoasa — (Nordul câmpiei Tisei} şi o serie de
depresiuni bine populate cuprinse înăuntrul margiuei
muntoase şi deluroase din răsărit. (Ex. tipice: 'ţara
Căpuşului şi a Chioarului în N ; golfurile de câturAt
ale celor trei Crişuri, în S). Numirea îi vine dela
aceste trei Crişuri,

Şi Ţara Crişurilor cu anexele ei (Sălajul şi Săt-
marul) a fost tăiată — în chip nefiresc — de graniţa
spre Ungaria. In felul acesta cea mai mare parte a
câmpiei a rămas statului vecin.

4. Banatul. Ca unitate naturală e încadrată între
munţi (la E), Dunăre (la S), Tisa (la W) şi Mureş
(la N). Ca şi Ţara Crişurilor, el este format diutr'o
parte a Câmpiei Tisei (şi aici, tot mlăştinoasă în cea
mai mare parte a ei) şi un număr ele «ţări» sau de-
presiuni cuprinse înăuntrul munţilor din răsărit (Ex.-
tipice: Ţara Almajtiltii; depresiunea alungită Timiş-'1

Cerna, etc). Având în trecut, un rol de pază a gra-
niţelor, Banatul s'a bucurat de o organizaţie mili-
tară aparte şi, implicit, de oarecare autonomie. Azi
este şi el împărţit între România şi Jugoslavia.

Vieaţa locală, care interesează de aproape şi ad-
ministraţia unei ţări este, azi, legată mai puţin de
cuprinsul unei provincii ca Transilvania, Ţara Ro-
mânească sau Moldova şi mai mult de condiţiunile
strict locale mărginite la o vale, un câmp acoperit
de ierburi sau cereale, la o baltă, la «ţară » de munte,
etc. Aceste mici unităţi naturale stau astfel la baza
organizării muncii zilnice a locuitorilor unui ţinut.
Cu cât populaţia — mai ales cea rurală — e , scoasă •
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mai des din cadrele acestor unităţi şi este silită să
le depăşească trecând peste piedici grele şi străbă-
tând distanţe disproporţionate, cu atât paguba pentru
individ şi pentru colectivitate este mai mare, De aici
organizaţia primitivă, mai pretutindeni în limitele
regiunilor naturale.

I,a noi nu s'au petrecut lucrurile altfel. Se poate
vorbi de aceea — pentru trecut cu mai multă drep-
tate chir, în bună parte, şi pentru prezent — de te-
meiul geografic al împărţirii administrative.

Pentru a urmări acest lucru, e suficient sa intrăm
în oarecare detalii referitoare în special la relieful
şi la marile formaţi uni vegetale ale ţării.

A) ŢINim/RILlî im MUNTE Şl' DE DJCAI,CJRÎ.
Munţii noştri şi chiar bună parte din dealuri cu-
prind —• datorită mişcărilor scoarţei şi eroziunii —
numeroase miei regiuni mai coborîte (plane sau de-
luroase) mărginite de înălţimi. Acestea sunt — după
terminologia ştiinţifică — depresiunile iar după cea
populară, dar nu pretutindeni şi nici totdeauna,
«ţările» intra şi subcarpatice şi cele intracolinare.

Populaţia a căutat totdeauna aceste locuri mai
uşor de folosit pentruca oferiau adăpost, un climat
mai puţin aspru faţă de înălţimile vecine, posibili-
tăţi de exploatare multiple (şi în depresiune şi în
cadrul înconjurător), o circulaţie mai lesnicioasă, etc.
îi! faza organizării patriarhale (cnezate, vowodate),
aceste nuclee de populaţie, au format tot atâtea, uni-
tăţi locale care alipindu-se, cele mai mici — unele
de altele, au dat judeţele sau ţinuturile de mai târziu.

Iată deci o primă categorie de judeţe cu bază
geografic».' i. Judeţele de depresiune. Ele se ţin lanţ
în apusul ţării din Nord (Ţara Maramureşului) prin
Sat mar (cu Ţara Lăpuşuhii şi a Chioandui), Sălaj
(cu depresiunea Şimleidui), Bihor (cu golfurile do
câmpie ale Crişuhii Repede şi Negru), Arad (cu Ţara
Zamndnhii), Severin (cu culoarul Titniş-Cema) şi
Caras (cu golful Oraviţei şi Ţara Almajuhii), pana
la Dunăre. Urinează apoi seria din periferia lăuntrică
a Transilvaniei propriu zise: judeţul Hunedoara (cu
Ţara Haţegului), Sibiu (cu depresiunea Sibiului şi
Ţara Amlapikti), Făgăraş (cu Ţara Oltului sau a
Făgăraşului), Braşov (cu Ţara Banei), Trei Scaune
(cu Ţara Secuilor), Ciuc (cu depresiunile Ciitculni
şi a Giurgerdui) şi Năsăud (cu depresiunea sau Ţara
Nâstiudului şi cu Bârgaele). Dincoace de munţi, ace-
laşi lucru, dela Ceremuş 3a Ttirnu Severin fiecare
judeţ cuprinzând, la contactul dintre munte şi dea-
luri, cel puţin o depresiune. Astfel judeţul Câmpu-
lung cuprinde Ţara Domelor şi «câmpulungunle t>
Moldovei şi Moldovifei; jud. Neamţ, depresiunile
Neiufişor şt Cracau; jud. Bacău, depresiunea foarte
ramificată a Trotttşulni; jud. Putna, Ţara Vrancei.
In Muntenia şi Oltenia, depresiunile din cuprinsul
judeţelor de num te, sunt mai puţin desvoltate (ex-
cepţie, depresiunea Câmpulungului din judeţul Muscel
şi depresiunea Olteană din judeţul Gorj}; în schimb
ocupă mai mult loc culmile deluroase şi văile largi,
cu terase dintre ele. De aici a doua grupă de ju-
deţe pe temei geografic:

2. Judeţele de bazine flnviatile. Numele multora din
ele trădează de altfel, această origine (Gorj adică

Jiul de munte; Argeşul, Dâmboviţa, Prahova, Bu-
zânlj Râmnicul Sărat, Putna, Târnava Mare şi cea
Mică, Someşul, Suceava, etc). Nu sunt însă numai
acestea, judeţe de bazine, ci majoritatea. Astfel Mus-
celul are forma de triunghiu cu vârful îndreptat spre
S, datorită afluenţilor de pe stânga Argeşului, afluenţi
care se strâng toţi în apropierea Piteştilor; judeţul
Cluj cuprinde bazinul Someşului Mic; judeţul Turda,
pe cei al Arieşultii; judeţul Bacău s'ar putea numi
foarte bine, judeţul Trotaşitlui şi tot astfel judeţul
Neamţ e un ţinut al Bistriţei, Rădăuţii, al Sucevei,
Storojineţ, al Şiretului de Sus şi în fine, la fel, cen
mai mare parte a judeţelor din podişul Moldovei
tinde acestea şi-au împărţit bazinele apelor mari în-
tinzându-se pe ambele lor maluri. Judeţele Cernăuţi,
Dorohoi, Botoşani, Iaşi, Fălciu şi-au împărţit în
chipul acesta valea Prutului; iar judeţele Storojineţ,
Rădăuţi (o mică parte), Dorohoiul (partea vestică),
Baia, Roman, Bacău (pattea estică), pe a Şiretului.
In Sud însă, unde valea Şiretului are cădere brusca
spre Şiret iar valea Prutului e largă şi băltoasă,
judeţele au rămas pe un singur mal (Tecuci cu forma
lor lungăreaţă copiata după afluenţii de pe dreapta
ai Bârladului, Covurluiul, Calutiul).

li) JUDEŢKI..E DIN CÂMPIE s'au desvoltat, se
pare, mai întâiu în cuprinsul pădurilor dinspre stepa.
Astfel, Fălciul a fost ţinut de marginâ care, cel
puţin în parte, a corespuns faimosului codru al Ti-
gheciitlui; apoi Lăpuşua e judeţul codrilor Bacului,
Tulcea, al pădurii din N Dobrogei precum Duro-
storul se întinde, în S aceleiaşi provincii, pe o parte
a Delionnanulm. In Ţara Românească, Doljul (Jiul
din câmpie), Romanaţii, Teleormanul, Vlaşca şi Il-
fovul au reprezentat posturile cele mai înaintate ale
populaţiei româneşti către stepă. In apus în fine
se pare că judeţul Sălaj dacă nu şi celelalte ţinuturi
de margtnă spre pustă, au găsit un sprijin similar
hi « Silvania» adică pădttrea care desparte Transil-
vania propriu zisă de Ţara Crişurilor,

In stepă, judeţele au folosit ca axă tot văile, aici
foarte depărtate unele de altele; organizare terito-
rială s'a facitt însă în jurul vadurilor şi a cetăţilor
respective dela Dunăre, Nistru şi ilare. In hinter-
landul acestor cetăţi-porturi spre care şi azi converg
drumurile-stepei, au fost stăpâniri teritoriale multă
vreme (raielele turceşti, etc), aşa că abia tâtziu, în
secolul XIX, s'au conturat mai bine judeţele noa-
stre de stepă fie închizând între graniţele lor cele
noui, câmpuri înalte sau spinări de dealuri stepice
(Brăila, Ialomiţa, Constanţa, Caliacra, Isinail, Ce-
tatea Albă, Cahul), fie adăugând ţinuturi de stepă
mai restrânse ca suprafaţă şt slab populate, vechilor
ţinuturi de pădure vecine (Tighina, Covurhii, Tecuci,
Râmnicul Sărat, Buzău, Ilfov, Vlaşca, Teleorman,
Dolj, Mehedinţi, Arad, Bihor, Sălaj, Sătmar),

Ţinând deci seama de caracterul geografic domi-
nant, am putut deosebi în România patru tipuri
de judeţe: judeţele de depresiune, judeţele de bazine
fluviatile, judeţele de pădure şi judeţele de stepă. Ar
fi însă să exageram şi chiar să falsificăm într'o mă-
sură realitatea, dacă am rămâne riguros la această
clasificare: chiar dacă, la începutul lor, mutte din
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judeţele noastre au putut porni dela o bază teri-
torială anumita (depresiune, vale, pădure sau stepă),
cu timpul, întinzându-se odată cu sporirea popula-
ţiei, a mijloacelor de transport şi a siguranţei, ele
au depăşit cadrele regiunii naturale primitive şi s'au
întins peste ţinuturi geograficeste deosebite. De nici
obligaţia de a deosebi şi grupe de judeţe care fac

legătura între două sau mai multe regiuni: judeţe
care se întind peste pădure şt stepă (ex. Ilfov); ju-
deţe care se întind -peste munte (cu dealurile anexe)
şi câmpia stepică (ex. judeţul Buzău sau Arad), etc.
Harta noastră îngâdue o mai lesnicioasă mm ari re
a acestor gmpe de judeţe în cuprinsul întregii ţări.

v. m.

Cea mai veche hartă a României, xilografie originală de Hontcius clin Itndimenta Cosmographica, 15,(3
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Istoria poporului nostru s'a desfăşurat pe un teri-
toriu foarte întins, care merge dela izvoarele Vistulei
şi până la Marea Egee, şi dela Biig până Ia Adriatică
şi la cadrilaterul boem. Mai cu seamă însă, ani fost
legaţi de miezul acestui teritoriu şi anume de
pământul cuprins între Dunăre, Tisa, Nistru şi
Marea Neagră. Aci au stăpânit Buerebista şi De-
cebal, aci a fost capitala Daciei Traiane, aci s'au
închegat voevodatele şi cnezatele cele mai impor-
tante, din care au ieşit apoi Ţările Româneşti, aci
au trăit şi au luptat Basarabii, Muşatinii şi Corvi-
neştii, aci, în sfârşit, poporul nostru a ajuns să rea-
lizeze Statul naţional unitar. Pe acest pământ, de
o rară armonie şi simetrie şi înzestrat cu cele mai
mari bogăţii, au locuit, din cele mai vechi timpuri,
strămoşii noştri Dacii sau Geţii, Lor li se atribue
frumoasa civilizaţie a bronzului, descoperită în ace-
ste regiuni; unii învăţaţi cred chiar că tot ei sunt
autorii civilizaţiei eneolUice a ceramicei pictate. In
orişice caz, un fapt e sigur: atunci când încep pri-
mele mărturii scrise, Dacii sau Geţii erau de mult
aşezaţi pe pământul unde locuim noi astăzi. Aceşti
îndepărtaţi strămoşi făceau parte din marele neam
al Tracilor, despre care Herodot spune că, după
Indieni, e cel mai numeros de pe faţa pământului.'
Dacii erau agricultori, crescători de vite şi pescari;
cultivau şi preţuiau — uneori mai mult decât tre-
buia chiar —viţa de vie; ştiau să scoată din pământ
aur şi sare, erau viteji Ia războiu, mergând bucuroşi
la moarte, Credeau în nemurirea sufletului şi se
închinau unui zeu suprem, numit Zalmoxis sau
Gebeleisds. Au fost unul din popoarele însemnate
ale lumii vechi: o mărturisesc toţi cei cari i-au cunos-
cut şi, în primul râud, Grecii.

Dacii au avut să sufere dominaţia Sciţilor, cari au
venit dinspre răsărit, cu vreo 8 secole înainte de
Christos. In anul 512 au îndrăznit—singurii din
toate neamurile tracice — să se opună uriaşei armate
a regelui persan Darius; mai târziu, în anul 335
înainte de Christos, au văzut în ţara lor şi pe vesti-
tul viteaz al lumii vechi, pe Alexandru Machedon.
Primul rege însemnat al Dacilor a fost Drotnihetes,
învingătorul lui I^isimah, regele Traciei (pe la 300—
290 în. Chr.), Al doilea mare rege—cel mai mare
chiar — a fost Buerebista (pe la 60—44 &• Chr,), în
timpul căruia1 armata strămoşilor noştri ajunsese la
200.000 de oameni, iar hotarele Statului întreceau

cu mult pe acelea ale României de astăzi. Ultimul
mare rege al Dacilor a fost Deccbal (pe la 80—106
d. Chr.), Acesta a refăcut unitatea politică a popo-
rului său, sfărâmată după moartea lui Buerebista
şi a atacat imperiul roman, al cărui hotar era
Dunărea. IU bate în două rânduri armatele lui
Domiţian şi izbuteşte să încheie o pace avantajoasă,
obţinând dela Romani 1111 subsidiu anual, arme şi
meşteri pentru construcţiile sale militare. Situaţia
durează până în vremea.lui Traian care, în două
războaie crâncene (101—102 şi 105—106 d. Chr.),
sfărâmă puterea Dacilor şi transformă ţara lor în
provincie romană. Decebal, după ce încercase în
toate chipurile să-şi apere pământul şi neamul, vă-
zând că totul e pierdut, îşi ia singur viaţa.

.Sub stăpânirea romană, Dacia a ajuns la o deo-
sebită înflorire. S'au făcut drumuri bune, s'au con-
struit monumente şi clădiri publice, numărul ora-
şelor şi satelor a sporit, populaţia s'a îndesit. în-
cetul cu încetul, Dacii au, învăţat limba cuceritorilor
—limba latină, — şi s'au amestecat cu aceştia, for-
mând im nou popor din care ne tragem noi Românii,
Capitala Daciei Traiane a fost Sarmizegetusa; oraşe
mai însemnate Apulum (Alba-Iulia), Napoca (Cluj),
Porolissum (Moigrad), Potaissa (Turda), Drobeta
(Turuu-Severin), etc. In Dacia Pontică (Dobrogea
de astăzi) şi-au continuat o prosperă existenţa ora-
şele întemeiate de Greci în secolul VII şi VI înainte
de Christos, anume Histria, Torni (Constanţa), Cal-
latis (Mangalia), Dionysopolis (Balcic). Această stare
de înflorire, de o parte şi de alta a Dunării, a durat
până pe la jumătatea veacului III, câud năvăli-
rile barbare se înteţesc şi obligă, în cele din
urină, în anul 271, pe Romani să părăsească partea
nordică şi centrală a Daciei, iar în 275 şi ultima
parte, de miazăzi. In locul lor, vin neamurile ger-
mauice, adică Goţii, Vandalii, TaifaUi. Urmează
năvălirea Hunilor (anuf 375), de neam altaic, veniţi
din mijlocul Asiei; aceştia ajung, la un moment dat,,
sub Attila, să' domine întregul bazin al Dunării.
După moartea lui Attila (anul 453), se ridică Gc-
fizii germanici, a căror putere va fi sfărâmată, un
secol mai târziu, de Avari, un alt neam venit din.
Asia, ca şi Hunii, In timpul acestor năvăliri barbare,,
are loc un fapt de mare însemnătate pentru strămoşii,
noştri, anume creştinarea lor, Ea s'a făcut, pe det
o parte, prin Daco-romauii cari îmbrăţişaseră maii
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dinainte noua credinţă şi la care se adăugau cap-
tivii creştini pe cari-i aduceau în nordul Dunării
barbarii ce năvăleau în imperiu, iar pe de altă parte,
prin misionarii cari ne veneau din centrele de pe
malul drept şi din Dobrogea (Torni, Durostorum,
Abrittus. etc), unde erau episcopi creştini, cuin^ a
fost de pildă vestitul Niceta din Remesiana. Merita
sil fie relevat faptul că suntem cei mai vechi creştini
din aceste părţi; toate popoarele vecine (Bulgarii,
Sârbii, Ungurii. Slovacii, Polonii, Ruşii), s'au creşti- '
nat mult în urma noastră.

Cam in aceeaşi vreme cu Avarii, cari se aşează în
câmpia panonică, năvălesc în ţinuturile noastre şi
Slavii. Ki sunt neamul care a. avut mai multă influenţă
asupra Dacoromânilor, prin faptul că s'au ame-
stecat cu aceştia, dându-le un număr însemnat de
cuvinte. înrâurirea lor se vădeşte insa şi în topo-
nimie, in onomastică, în organizarea politică şi
socială. Slavii au fo.st asimilaţi de către stră-
moşii noştri, în mijlocul cărora au dispărut. La
miazăzi de Dunăre însă, procesul etnic s'a desfă-
şurat invers: acolo, Slavii au fost aceia cari au asi-
milat populaţia romanică. Procesul, şi întT'o parte
şi într'alta, a durat câteva secole; pe vremea când
năvălesc Ungurii (896), asimilarea la nordul Du-
nării nu era încă isprăvită; ea se încheiase de mult
însă când apar Tătarii (1241).

După Slavi, în ordine cronologică, au năvălit
Bulgarii, întemeind în Moesia, un Stat care în vremea
Iui Simeon (893—927), a atins puterea lui cea mai
mare, pentru ca scurtă vreme după aceea (1018), să
fie desfiinţat de Bizantini. Mai norocoşi au fost Un-
gurii, cari au izbutit să-si întindă stăpânirea, ple-
când din câmpia panonicâ, asupra Ardealului, unde
domnea un voevod. român. Prin această ocupare a
Ardealului, jumătate din poporul nostru a ajuns
sub o dominaţie străină, care ne-a pricinuit şi sub
raportul politic şi sub cel sodal-economic, mari pre-
judicii. In timp ce la Apus de Carpaţi se întindeau
Ungurii, la răsăritul lor se exercita stăpânirea unor
neamuri turceşti vechi: Pecenegii mai întâi, apoi
Cumanii. V,a a durat până la năvălirea Tătarilor
{U41) şi n'a împiedecat desvoltarea formaţiilor noa-
stre politice, a cnezatelor şi voevodatelor dintre
Carpaţi şi Dunăre. Astfel constatăm, în 1247, trei
formaţiuni de acestea în Oltenia, şi anume cnezatul
iui Ioan, al lui Farcaş şi acela al voevodului Lilovoi,
şi o formaţiune în Muntenia, voevodatul lui Se-
•nestau. Din reunirea acestor formaţiuni — după o
primă încercare neizbutita, a lui Litovoi—ia naş-
stere, pe ]a 1300, Ţara Româneasca, sub conducerea
voevo/.ilor din stâuga Oltului, a lui Tihomir, şi mai
ales a fiului său, Baswab întemeietorul. Acesta,
prin marea biruinţă dela Posada (1330), unde armata
ungurească a lui Carol Robert a fost cu totul sfă-
râmată, asigură independenţa ţării sale; îi măreşte
apoi hotarele, întinzându-Ie spre răsărit, spre «părţile
tătăreşti» şi îşi încheie, în 1352, o glorioasă domnie,
după ce întemeiase un stat şi o dinastie. Şapte ani
după aceea, în 1359, Moldova care sub Dragoş şi
sub fiul său Sas, păstrase legăturile cu Ungaria,
devine, la rândul ei, independentă, prin puterea lui

Bogdan, descălecătorul din Maramureş. Existau aşd
dar, în acest moment, două State româneşti, care
puteau asigura o desvoltare liberă unei bune \VA\\\
a poporului nostru.

Cel de al treilea Stat, la sudul Dunării, înte-
meiat, în 1185, de dinastia românească a Astinc~
ştilor, şi-a pierdut repede caracterul mixt, rouiutiu-
bulgar, pe care-1 avea la început,—Ioniţfi. e îneci.
ronat în 1204 ca «rege al Bulgarilor şi al Valahilor»
devenind, încă din vremea lui Ioan Asan al 11-lea
{1218—1241) 1111 Stat exclusiv bulgar.

Ţara Românească a avut parte, în veacul al XI V-leti
de un şir de domni destoinici. După Basarab, a iiniml.
fiul său, Nicolae Alexandru, care a organizat Inso
rica munteană, înfiinţând Mitropolia Ungrovluliici,
cu Iachint de Vicina, ca prim titular (1359).

A venit apoi Vlaicii Vodă, care a adăugat wtupfi-
nirii sale ţara Făgăraşului, peste munţi, şi a făcut
pe Unguri să simtă din nou puterea armelor num-
tene. Urmaşul său, Radu, e ctitorul marilor îrinuă-
stiri ale ţării, Tismana, Cozia, Cotmeana. Fiul lui
Radu, Dan, a purtat lupte cu Ungurii şi cu Bulgarii,
căzând în lupta cu Şişmau, ţarul acestora din urmă.
Iar celălalt fiu al lui Radu, Mircca, este voevodul
care ridică sus de tot prestigiul Statului muntean,
VA domneşte timp de 32 de ani (1386—1418), lup-
tând necontenit împotriva puterii turceşti, în plicul
expansiune. Repurtează biruinţe strălucite; <levini;,
la un moment dat, chiar arbitru în luptele invU-n
denţilor la tronul Sultanilor. U ctitor de lăcaşuri
sfinte; e bun gospodar, îngrijind de negoţ şi de gos-
podăria ţării. Duşmanii înşişi îl admiră; un crouicnr
al Turcilor îl numeşte «principe, între creştini, ce/
mai viteaz şi cel mai ager».

Şi Moldova a avut norocul câtorva cânmutori
destoinici. După Laţco, fiul lui Bogdan descălecătorul,
urinează domnii din familia Muşatei; mai îiitii
Petru Voevod, care primeşte zălog Pocuţia dela re-
gele Poloniei, apoi fratele său Roman, întemeietorul
oraşului cu acelaşi nume şi în timpul căruia Mol-
dova se întinde v dela munţi până la ţărmul mării».
Şi mai însemnată e figura lui Alexandru cel Bun,
contemporanul lui Mircea (1400—1432). In timpul
acestuia, ţara progresează, comerţul ia o deosebiţii
desvoltare, lăcaşuri dumnezeieşti se ridica în niiiUii
părţi.

Urmează, în amândouă ţările, o perioada tur-
bure, de scădere, Urmaşii lui Alexandru şi acei» ai
lui Mircea, se luptă între ei pentru tron, clienmiul
în ajutor armate străine şi nedându-se îndărnt nici
dela cele mai sălbatice crime. Ţările trebue să plă-
tească tribut Turcilor, prestigiul lor este mult acnxul:.
După douăzeci şi cinci de ani de asemenea frăinAli-
tări, Moldova are norocul să va,dâ pe tronul ei <>
excepţională personalitate, cea mai puternică pe
care a dat-o neamul nostru, Ştefan cel Mare (1457
1504), IU reintroduce ordinea, întocmeşte oastea şi .
arată tuturor vecinilor că s'a încheiat vremea slă-
biciunii şi a umilinţei. Ungurii, în frunte eu craiul
Matia, Tătarii, Muntenii lui Radu cel Frumos,
I^eşii lui Ioan Albert şi chiar Turcii lui Mohamcd al
Il-lea, cuceritorul Coustantinopolului, cunosc ascuţişul
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Colinului lui Tniiim; Rplsoiulc din rjixiioiiil «Ijii'ic
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IANCU DE HUNISDOAUA
Xilografie în ediţia din 1488 a Cronicei lui Iohanues de Thuroca

(DupăC. I. ICaradja, Despre ediţiile din 1488 ale Cronicei lui lohautiea de Tlutrocz).
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săbiei moldoveneşti. Faima eroului creşte pretutin-
deni; Papa îl numeşte «atletul lui Christos»; cro-
nicarii străini îl slăvesc, Dar nu numai pe câmpul
de luptă străluceşte Ştefan; el e neîntrecut şi ca
organizator şi ca ctitor de lăcaşuri sfinte. Bo-
găţia ţării sporeşte; în acelaşi timp, zeci de mă-
năstiri şi biserici se înalţă, spre slava celui de sus.
Nu mai fusese şi nu va mai fi în istoria Moldovei o
vreme la fel. Patruzeci şi şapte de ani a cârmuit
ţara cu dreptate Ştefan, iar când, în 1504, a fost
dus la locul de veşnică odihnă, au simţit toţi că
dispăruse nu numai stăpânul Moldovei, dar şi apă-
ră to ni I creşti rin taţi i.

In Muntenia, din şirul de domni cari se perindă
în veacul XV, merită o menţiune specială Vlad
Dracul (1435—1446), care ia parte la luptele duse
de creştini împotriva Turcilor şi fiul său Vlad Ţepeş
{1456—1462), care urmează pilda părintelui. T.,a
sfârşitul veacului se ridică figura lui Radu cel
Mare {1495—1508), reorganizatorul, cit ajutorul pa-
triarhului Nifon, al bisericei muntetie şi ctitorul
frumoasei mănăstiri dela Dealul, unul din monumen-
tele reprezentative ale arhitecturii religioase muutene.

In veacul XVI, până aproape de sfârşitul lui,
Moldova este superioară sub raportul politic. Pilda
lui Ştefan ce Mare nu rămâne fără urmări. Fiul
său, Bogdan (1504—1517)1 nepotul său Şto/âniţâ
{1517—1527), un alt fiu nelegitim, Petru Rareş
(1527—1538 şi 1541—1546), mai târziu un Ioan Vodă
«cel Cumplit » (1572—1574}, asigură ţării de peste
Milcov, un loc mai înalt din punct de vedere politic,

In Muntenia, mai înseninaţi în vremea aceasta,
sunt: Neagoe Basarah (1512—1521), ctitorul bise-
ricii minunate dela Curtea de Argeş şi protectorul
întregei ortodoxii şi Radu dela Afumaţi (1521—
1529), care a trebuit să se războiască necontenit cu
cetele prădalnice de Turci dela Dunăre. Sub Radu
Paisic (1535—-1545), Brăila este transformată îu
raia, aşa cum se întâmplase, mai bine de o sută
de ani înainte, cu Giurgiu şi cu Tur nu. Din aceste
cuiburi de pe ţărmul stâng al Dunării, Turcii pot
oricând ameninţa capitala Munteniei; se înţelege
uşor de ce domnii acestei ţari trebuie sâ renunţe
la iniţiative politice proprii.

Cu atât mai mare apare personalitatea iui Mihai
Viteazul (1593—1601) care, la sfârşitul veacului,
rupe cu această tradiţie şi reînvie vremurile lui
Mircea şi Ştefan. înconjurat de o boierime puternică
şi vitează, Mihai bate în mai multe rânduri pe Turci
(Călugăreni 1595) şi face incursiuni sângeroase pe
ţărmul drept al Dunării; văzând apoi că noul prin-
cipe al Ardealului, Andrei Bathory, intră în legă-
turi cu Sultanul — ceea ce însemna ca Muntenia să
fie prinsă din două părţi de duşmani —, trece cu
oastea lui peste munţi şi în marginea Sibiului, la
Şelimbâr, sfărâmă oastea lui Bathory. Alba Iulia
primeşte la 1 Noemvrie 1599 pe biruitor, care ia
în stăpânire Ardealul, ca locţiitor al împăratului
german. In primăvara ariuhu următor, Mihai ocupă
şi Moldova, gonind pe domnul pus de Poloni, Ieremia
Movilă, care-i era de asemenea duşman. In actele
date în vara lui 1600, biruitorul poartă titlul impu-

nător de «voevod şi doimi al Ţării Ungrovlahiei, al
Ardealului şi al Moldovei». Reunirea celor trei ţări
româneşti sub aceeaşi stăpânire, n'a ţinut însă decât
o clipă; în toamna aceluiaşi an, Mihai lua calea pri-
begiei, pentru ca după o ultimă biruinţă asupra
celor cari îl trădaseră (Gorăsîău), să cadă în 1601,
răpus mişeleşte.

Dar alături de fapta lui Mihai — de ordin politic —,
veacul XVI este însemnat şi prin fapte de alt
ordin. I<a începutul acestui veac se introduce ti-
parul în Ţara Românească şi apar primele cărţ.i. Iţle
sunt scrise îu limba slavă, limba oficială a bisericei
şi cancelariei îu vremea aceea. Curând însă, apar
şi primele traduceri româneşti ale textelor religioase;
ele s'au făcut, după toate probabilităţile, în partea
de nord a Ardealului. I,a 1544 apare, la Sibiu, prima
tipăritură românească; ea va fi urmată, în curând,
de seria de tipărituri în aceeaşi limbă, a lui Coresi,
diaconul muntean, stabilit la Braşov, Şi în alte
oraşe ardelene apar tipărituri româneşti sau slavo-
neşti; în schimb, în Moldova, tiparul nu se va in-
troduce decât târziu de tot, sub Vasile I,upu. Tot
în veacul XVI se cristalizează stilul arhitectonic
religios muntean şi se continuă desvoltarea celui
moldovean, care ajunsese la o deosebită strălucire
sub Ştefan cel Mare. Istoriografia urmează parcă o
linie paralelă cu aceea a acţiunii politice1; bogată în
Moldova, sub Ştefan cel Mare, ale cărui fapte ui
s'au păstrat în mai multe redacţii, ea ia o formă
mai puţin reuşită îu veacul XVI şi este ca şt inexi-
stentă în Muntenia, până îu vremea lui Mihai Vi-
teazul, când asistăm la o adevărată eflorescentă,

In Ardeal, unde neamul nostru n'a putut avea o
formaţie politică proprie, trebue semnalate două
fapte: mai întâiu încercările ţărănimii, îu 1437 şi
1514, de a-şi asigura o viaţă mai oiiienoasă, încer-
cări care au dus însă la rezultate tocmai contrarii
şi apoi, ridicarea unei familii româneşti din părţile
Huniedoarei, familie care a dat Statului ungar pe cel
mai mare general al lui, Ioan de Huniedoara, pe cel mai
mare rege, Matia Corvimd şi pe umtt dintre cei
mai vestiţi arhiepiscopi şi cărturari: pe Nicolac
Olahul, al cărui nume însuşi îi arată originea.

Veacul XVII are însemnătate în istoria poporului
nostru, mai aîes sub raportul cultural. Din punct de
vedere politic, nu apare nicio personalitate compa-
rabilă cu marii luptători pentru creştinătate, pe
cari-i dăduserăm în veacurile trecute. Dependenţa
de Turci este strânsă; domnii noştri însoţesc mai
întotdeauna armatele sultanilor în expediţii, deşi
adeseori, cu sufletul, sunt de partea creştinilor,
cum s'a întâmplat de pildă, la asediul Vienei (1683).
Spre sfârşitul secolului, legăturile cu imperialii cate,
îndată după Mihai, fuseseră strânse, pentru a slăbi
apoi, sporesc iarăşi, determinate şi de biruinţele
pe care aceştia le câştigă asupra Turcilor.

In ordinea culturală, aspectul e mult mai bogat
şi original, Are loc, în acest veac, o adevărată înflo-
rire a spiritului românesc. I n istoriografie, Moldova
e pe primul plan, cu operele lui Grigore UrecJie şi
Miron Coslin; în Ţara Românească apar, de aseme-
nea, cronicele lui Stoica Liidescii şi Radu Po-pescit.
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Se ivesc personalităţi culturale de talia Jiu Nicvlae
MiUscu, Dimitrie Canlcmir şi Constantin Cantacu-
zino Stolnicul. Se fac, cu grije aleasă, traduceri; se
tipăresc texte du o însemnătate deosebită, care se
răspândesc în câte şi trele ţările româneşti. Se fi-
xează limba literară; cităm Biblia lui Şerban Can-
taeu/.ino şi cronicele; se arată cu argumente şi
dovezi istorice, originea noastră romană şi iiuitatea
neamului nostru. Se formează uu al doilea stil mun-
tean, în ce priveşte arhitectura bisericească, de o
deosebită armonie şi eleganţă: stilul brâucovenesc.
Vn deosebit murit şi-au câştigat ca protectori şi
îndrumători—uneori ca iniţiatori—ai acestei va-
riate şi intense activităţi culturale, voevozii Matei
Jiiisitrt'ii- (rf•• 33—16541, Vtisile Litpu. (1634—165^),
Şt-rban CanUicuzino (167S—10SS), şi Constantin Brân-
Ct'Vi'llHH ( i b ^ — r / I - f ) .

Tendinţa din ce în ce mai accentuată de a ne
alătura 5-iiR-rilo; creştine, tendinţă a cărei victimă,
nevinovată tntuşi. a fost Brâncoveanu (1714), precum
r̂ i justul do răzvrătire făţişă a lui Dimitrie Cautemir,
cari-ţi pierdu din această pricină numai tronul, nu
îii<s şi viaţa, făcu pe Turci sa încredinţeze domniile
Ţarilor Româneşti, pentru mai bine de o sută de
ani. unor oameni pe cari-i considerau complet de-
votaţi lor şi cari simt cunoscuţi în istorie sub nu-
mele generic (nu întotdeauna justificat însă, deoa-
rece unii erau de origine curat românească) de Fa-
narioţi, (dela Fanar, o mahala a Constanţinopohilui).
Kpoea acestor Fanarioţi durează dela 1711 (în 'fara
Românească 1716), pană la 1821 şi se caracterizează,
în ordii'.t'ti politică, prin pierderea a părţi importante
din teritoriul ţărilor noastre: Moldova de sus (im-
propriu numită Bucovina), răpită de Austriaci în
J 775 i Mohioi'it dintre Prut şi Nistru (impropriu nu-
mită Basarabia), răpită de Ruşi în 1812; Oltenia,
răpită temporar de Austriaci (intre 1718—1739).
Aceste pierderi teritoriale încheie războaiele purtate
între Turci, Ruşi şi Austriaci pe pământul nostru
>i pe spatele nostru.

ITI ordinea social-eaiiwmică, epoca fanariotă se
caracterizează printr'u fiscalitate apăsătoare, dar şi
prin desfiinţarea rumâuiei adică a serbiei; în ordinea
citlluralâ, prin accentuarea influenţei occidentale,
in primul rând a celei franceze şi printr'o serie de
lucrări istoriografice, de mai mică valoare — ex-
cepţie face Neculce — decât cele ale veacului ante-
rior, dar adăugând, faţă de acelea, şi unele elemente
gengrafico-statistice.

Jn Ardeal, in veacul al XYJII-lea, trebuesc relevate
două fapte: mai întâi, consecinţele de ordin cul-
tural ale udului Unirei, prin întemeierea de şcoli
şi trimiterea de tineri ta studii la Roma; apoi miş-
carea Ini Haria, Cloşca şi Crişan (17S4) pentru îm-
bunătăţirea soartei ţăranilor, mişcare reprimată sân-
geros, ca şi celelalte mai vechi.

Revoluţia lui Tudor Vladimirescu, în 1821, pune
capăt epocei fanariote. Această revoluţie are, în
primul rând, 1111 caracter social: e mişcarea ţărănimii
exploatate de pătura conducătoare şi strivite sub
povara impozitelor; ea are însă, mai ales în partea
ei finală, şi un caracter naţional, fiind o reacţiune a

elementului autohton, împotriva Grecilor favorizaţi
de domnii fanarioţi. Tudor cade victimă credin-
ţelor sale: această jertfa are însă drept unnare_ re-
stabilirea, după mai bine de o sută de ani, a domniilor
pământene, în persoana lui loniţă Sandu Stimteti în
Moldova şi a lui Grigore Ghica în Ţara Romanească. K
începutul renaşterii româneşti, care în latura politică,
va duce la Statul naţional unitar de astăzi.

Această renaştere politică are un însemnat sprijin
în renaşterea culturală, determinată, în mare măsură,
de contactul nostru din ce în ce mai strâns cu apusul
luminat. Fiindcă e bine s'o spunem apăsat, mai ulc.i
1*11 vremurile turburi de azi, pentru noi, lumina. 11
venit întotdeauna, în toate epocele istoriei noasLiv,
dela Apus, nu dela Răsărit. Tinerii ardeleni trimişi
în şcolile dela Roma, feciorii de boieri din Principate
cari încep să-şi facă studiile în Apus, în Franţa, hi
Italia, în Germania, aduc în ţară, odată cu o pre-
gătire tehnică, de specialitate, şi ideile noi, gene-
roase ale vremii. începe în ţările noastre o efer-
vescenţă politică şi literară, ale cărei rezultate sunt
cristalizarea şi afirmarea clin ce în ce mai putei'iiicsi
a ideilor de libertate şi de imitate naţională. Con-
ştiinţa de sine, alimentată de sentimentul vechimei
noastre în Dacia şi a originei noastre, este în plinit
creştere; ea dă o îndreptăţire în plus, revendicărilor
noastre legitime.

Intre timp, se produce războiul ruso-turc din 1828
iBzq, încheiat prin tratatul dela Adrianopol. Dacă
prin acest tratat, influenţa rusească devine prepon-
derentă în Principate, în schimb însă, sub raporlul
teritorial, recăpătăm cele trei raiele (lela Dunăre şi
sub raportul economic, incepe o nouă e-rîi ck- p r o s t i , ,
ritate, de neîntreruptă desvoltare a africii lUu4f.""fn
acelaşi timp, Regulamentul Organic, apărând dreptu-
rile boierimii în ordinea politică şi socială, asigură
totuşi un început de administraţie modernii şi dfi
putinţa creării unui sâmbure de oaste naţională,

In timpul domniilor regulamentare [Mihail Slttrdm
în Moldova 1834—1849 Ş* Alexandru Ghica 1H34-
1842 ţi Gheorghe Bibescu 1S43 —1848 în 'para
Românească), se fac o serie de îmbunătăţiri în or-
dinea materială, tehnică şi au loc unele manifestări
culturale importante şi semnificative [Academia Mi-
hâileană şi revistele Dacia Literară şi Propăşirea la
Iaşi, Magazinul istoric pentru Dacia al lui BălceKCu
şi Lauriau, la Bucureşti). Acestea clin urmă arată
progresul ideilor de libertate şi unitate naţională şi
în acelaşi timp, creşterea spiritului de opoziţie îm-
potriva tutelei ruseşti, tot mai apăsătoare şi aro-
gante. Terenul era aşa dar pregătit, pentru ca atunci
când la 1848 izbucnesc în apusul Europei mişcările
revoluţionare, ele să găsească imediat imitatori şi în
Ţările noastre. Insurecţia izbucneşte în câte şi trele
ţările, în Muntenia, în Moldova şi în Ardeal, având
pretutindeni un caracter politic-social, iar în Ardeal,
în plus, şi un caracter naţional. Mişcarea din Mol-
dova este înăbuşită dela început; cea din Muntenia
după câteva luni, fără să fi putut realiza vreo re-
formă esenţială şi durabilă; mişcarea din Ardeal,
după câteva ciocniri cu Ungurii, în care se distinge
Avram lancu, este şi ea lichidată. Deşi rezultatele
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imediate, îu nichtna din ţări, n'au corespuns nici
pe departe speranţelor pe care şi le făuriseră revo-
luţionarii, nu e mai puţin adevărat totuşi că miş-
carea n'a rămas iară urmări. In Ardeal, Românii
au obţinut drepturi; li s'nu acordat o mitropolie
pentru uniţi şi, ceva mai târziu, una pentru ortodocşi,
Pe de altă parte, conducătorii mişcării clin Princi-
pate, mai ales cei din Muntenia, făcură cunoscute
în Apus, dorinţele poporului românesc, lupta sa
pentru libertate. Această propaganda aven să dea
cele mai bune rezultate peste câţiva ani, atunci
când se va încheia, la Paris, tratatul care pune
capăt, războiului Crhueii (185O). Se va prevedea
anume, prin acest tratat, că viitoarea organizare a
Principatelor se va face pe temeiul dorinţelor liber
exprimate de delegaţii populaţiei respective, dele-
gaţi întruni ţi m două Divanuri ad-hoc, unul la Bu-
cureşti, altul la Iaşi. In acelaşi timp, pentru o ra-
ţiune de ordin european, îndepărtarea Rusiei dela
gurile Dunării, spre a asigura libertatea comerţului,
tratatul dela Paris înapoia Moldovei trei din judeţele
de miazăzi, anume Cahul, Ismail şi Bolgrad.
Procesului de desagregare teritorială din epoca fa-
nariotă, îi urmează aşa dar, începând din 1829, un
proces invers, de integrare teritorială,

Dorinţele Divanurilor ad-hoc, a căror liberă ex-
primare se încercase mai întâi a se zădărnici, cu-
prindeau între altele, Unirea Principatelor şi Domn
dinlr'o familie străină, spre a se pune capăt luptelor
pentru tron. Convenţia dela Paris {1858), nu admise
decât îhtr'o mică măsură aceste dorinţe, acordând
titlul de Priucipatele-Unite, cu o Comisie Centrală
la Focşani, care să pregătească legile şi măsurile co-
mune şi cu putinţa de a întruni într'un singur corp
ostile celor două ţări, dar specificând în acelaşi timp
că vor fi domni deosebiţi, aleşi dintre băştinaşi.
Totdeodată, convenţia stabilea egalitatea tuturor
cetăţenilor în faţa legilor, desfiinţând astfel privi-
legiile şi titlurile de nobleţe. Pe temeiul hotărîrilov
luate la Paris, se procedă la alegerea domnilor;
patriotismul înaintaşilor noştri, dorinţa lor fierbinte
de \uiire, găsi modalitatea ea, respectându-se litera
convenţiei, să se împlinească totuşi gândul unui
întreg popor. Şi astfel, colonelul Alexandru Ion
Cuza, a cărui atitudine în timpul operaţiunilor pre-
gătitoare ale Divanurilor ad-hoc, impusese tuturor,
fu ales cu unanimitate, domn în amândouă Princi-
patele ; mai întâi la Iaşi (5 Ianuarie 1859) apoi la
Bucureşti (2>| Ianuarie, acelaşi an).

Domnia lui Cuza a ţinut puţin: numai 7 nni; este
însă una din cele mai rodnice ale întregei noastre
istorii. Mai întâi, el a desăvârşit unirea, obţinând
recunoaşterea acestui fapt! precum şi a noului nume
de România, din partea Turciei şi a marilor puteri;
apoi, ajutat de Mihail Kogâlnkeanu, unul din cei
mai însemnaţi oameni de Stat ai noştri, seeularixă
bunurile mănăstireşti făcând să intre în patrimo-
niul Statului, t) parte însemnată din suprafaţa ţarii
şi împroprietări pe ţărani, prin lovitura de Stat
dela 2 Mai 1864. Aceste fapte îi creaseră o mare
popularitate, mai ales în pătura rurală. Avea însă,
din cauza unor defecte personale, şi mai ales

din cauza anturajului său, si duşmani, Cu/.a decla-
rase singur, după ce făcuse reformele, că e
gata să părăsească domnia, pentru a da putinţă
să se îndeplinească şi cenlaltîi dorinţa a dîvanuviUn-
ad-hoc: domn dinlr'o familie străină, ^i cu siguranţă
că ar fi făcut-o, dacă nu i-ar fi huit înainte grupul
de nemulţumiţi cavi, atrăgând de pmtea tor garda
palatului, ce-ţ>i calcă astfel jiirfuiiftutiil de credinţă
şi-şi pată onoarea, .sili pe Cuşca, în noaptea de 11 I'e-
vruarie 1866, să abdice. In locul sun hi ales, cu imensa
majoritate a voturilor plebiscitului instituit în acest;
scop şi cu aprobarea putorilor apusene, tânărul
principe Ctirol de Hoheimilierii-ftignuiringen. Ajuns
în ţara, după o călătorie nu Lipsita de riscuri, înte-
meietorul actualei dinastii intră în Bucureşti în
ziua de 10 Mai şi, în faţa Parlamentului, junimi
credinţă legilor ţării, declam că din momentul ce a
pus piciorul pe pământul românesc, a devenit român
şi că-şi va face ca atare întreaga datorie.

I,unga şi rodnica lui domnie, peste 48 de ani, cea
mai lungă domnie din câte cunoaşte istoria noastră,
a dovedit-o cu prisosinţă, Primii ani, până în
1871, au fost cei mai grei, cu o continuă uestabili-
tate ministerială, cu greutăţi financiare şi cu uri
şi intrigi de partid, care nu se sfiau aă atace
chiar pe principe, Odată cu guvernarea lui Lascâr
Calargin (1M71—1876}, situaţia se îmbunătăţeşte
însă, finanţele se îndreaptă,• se cnnstruesc căi fe-
rate şi se reorganizează armata. încă dela început,
gândul lui Carol 1 fusese să facă ţara indepen-
dentă, să înlăture suzeranitatea turcească, Pri-
lejul se iveşte în 1877, când Rusia, spre a veni
în ajutorul creştinilor din Peninsula Balcanică, de-
clară razboiu Turciei. Deşi o marc parte clin oamenii
noştri politici erau de părere să păstrăm neutrali-
tatea, totuşi Principele Carol, de acord cu primul
său ministru Ion Brătianu, hotărăşte participarea
la războiu şi ajutorarea armatei ruseşti care, după o
rapidă înaintare iniţială, suferise două înfrângeri
serioase la Plevna. In jurul acestui oraş din Bulgaria,
armata română a câştigat, cu preţul sângelui, in-
dependenţa ţării. Ea ne-a fost recunoscuta apoi
prin tralalul dela Berlin (1878), care ne-a impus însă,
retrocedarea celor trei judeţe basiuaheuc, dâudu-ne
în schimb Dobrogea. Urmarea îircască a. războiului
a fost proclamarea regatului (if>8r). A urmat apoi o
perioadă de continuă înzestrare tehnică a ţării, de
organizare economică, de progres cultural. Ştiinţele,
arta, literatura iau o remarcabilă desvoltare. Şi
sub acest raport, domnia • lui Carol 1 a fost
binecuvântată. E deajuns să pomenim numele lui
Iîminescu, Creangă şi Caragiale îu domeniul literar,
al lui GHgorescn, Andreescu şi Luchian în cel ar-
tistic, al lui Maiorcsat şi Htisde-u în cel ştiinţific, ca
să ne dăm seama de marele progres înfăptuit, Mo-
mentul culminant al domniei înţeleptului rege, a
fost fără îndoială în .1913, când în urina ctltnpanici
din Bulgaria, prim-ministru fiind Tiln Maîorescu,
am hotărît, la jiucureşti, pacea hi snd-estttl
european şi am sporit teritoriul ţării cu Dobrogea
nouă, asigurând astfel un hotar strategic faţă de
Bulgari.
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Peste un an numai, în Iulie 1914, izbucnea răz-
boiul mondial. In Septemvrie acelaşi an, Regele
Carol I închidea ochii, după ce prezidase Consiliul
de Coroană, care hotărîse neutralitatea armată. I,asa
pe tron, într'im ceas de grea cumpănă, pe regele
Ferdinand, căruia contemporanii, printr'o dreaptă
caracterizare, i-au spus «cel leal». Istoria, ratificând
acest titlu, va trebui să adauge suveranului întregitor
de neam şi ţară şi pe acela de «cel bun». După doi
ani de neutralitate şi după ce — prim-ministru fiind
Ion I. C. Brâtianu—se încheiase cu puterile qua-
druplei înţelegeri un tratat, care ne asigura teri-
toriile din monarhia austro-ungară locuite de fraţii
noştri, am intrat în râzboiu, în ziua de 15/28 August
1916. Iu câteva săptămâni, aproape o treime a Ar-
dealului era în mâinile noastre. Atacaţi însă, pe urmă,
de forţe superioare şi mai ales superior înzestrate
cu mijloace de luptă moderne, a trebuit să ne re-
tragem şi retragerea n'a putut fi oprita decât pentru
câtva timp, pe crestele Carpaţilor. I,a începutul
iernei, frontul s'a stabilizat pe linia Şiretului inferior
şi în munţii Moldovei. Aci, au avut loc apoi, în 1917,
luptele eroice dela Mărâşti şi Mârăşeşti, Trădaţi de
Ruşi, cari în prima fază a campaniei primiseră in-
strucţiuni să se retragă, iar în cea de a doua, sub
influenţa ideilor revoluţionare, nu mai voiau să
lupte, izolaţi de marii aliaţi din Apus, am fost ne-
voiţi să încheiem mai întâi un armistiţiu şi apoi
pacea dela Bucureşti (1918), care prevedea dure-
roase pierderi teritoriale şi o adevărată robie eco-
nomică. Această pace n'a fost însă ratificata, • aşa
încât n'a avut valoare din punct de vedere legal.
De altfel, la câteva luni numai după aceea, prin
înfrângerile suferite pe frontul din Apus şi în Bal-
cani, războiul era pierdut de Germani şi aliaţii lor.
Anahronicul Stat austro-ungar se desmembră, La
28 Noemvrie igiS, Moldova de sus (Bucovina),- prin
sfatul ei naţional, proclama unirea necondiţionată
cu România; la 1 Dechemvrie, adunarea dela Alba-
lulia hotăra, la rândul ei, alipirea Ardealului şi Ba-
natului, a Crişanei şi a Maramureşului, la ţara mumă.
Mai înainte încă, în vremurile grele din primăvara
lui 1918, avusese loc unirea cu Moldova dintre Prut
şi Nistru (27 Martie). Printr'o cumplită jertfa de
sânge, dar şi printr'o minunată potrivire dumne-
zeiască, toate ţinuturile locuite de neamul nostru
se întruneau laolaltă, alcătuiau un singur Stat,
România Mare. Până să ajungem însă a iscăli tra-
tatele dela Trianon şi Saint-Germain eu I,aye, care
cuprindeau recunoaşterea internaţională a alipirii
teritoriilor de dincolo de Carpaţi, a trebuit să mai

respingem un atac al Ungurilor bolşevizaţi, cariei
închipuiau că pot opri astfel desfăşurarea unui
proces fatai. Trupele noastre din Ardeal svârlirfi
peste Tisa pe duşman şi urmărindu-1 cu repeziciune,
intrară în Budapesta, care rămase câteva luni (4 Au-
gust—16 Noemvrie 1919), sub ocupaţie românetiHoii,
A fost singura capitală a puterilor centrale ocupaţii
prin luptă în timpul războiului. Iîra nu tuinmi n
satisfacţie pentru îndelungatele suferinţe ale ţăni-
nilor valahi de peste munţi, dar şi un serviciu pe
care l-ani adus Europei, stârpind acest post înainta I.
al comunismului.

După semnarea tratatelor de pace, după ce pu-
terile aliate recunoscură şi unirea Moldovei dintiv
Prut şi Nistru, atenţia conducătorilor se îndrepta
asupra marilor probleme interne, asupra vindecării
rănilor pe care le lăsase în gospodăria ţării războiul,
ca şi asupra consolidării statului naţional. Se vota
reforma agrară, aducându-se astfel la îndeplinii^
făgăduiala regelui Ferdinand dată ţăranilor soldaţi
în 1917, câ vor fi împroprietăriţi. Se repară şi su
completă utilajul tehnic, se ridicară scoale. Votul
universal fusese acordat încă mai înainte.

Refacerea, date fiind posibilităţile pământului
nostru, nu se produse însă aşa de repede cum «'tir
fi cuvenit, între altele şi din cauza lipsei unei puter-
nice concepţii etice a elementelor politice conducă-
toare. Intre timp, regele întregitor de ţara mini
(Iulie 1927). Tronul ramase, nu principelui moşte-
nitor Carol, ci fiului acestuia Mihai, care nevârstnio.
fiind, se institui o regenţă. Ea dură până în lunii!
1930, când, răspunzând unei dorinţe instinctive 11
poporului—o conducere unitară e întotdeauna di!
preferat uneia tricefale, — principele Carol se în-
toarse din exilul în care rămăsese mai bine de patru
ani şi în, mijlocul unei mari însufleţiri, se sui pe trouul
părintelui şi bunicului său.

In cei şase ani de domnie ai regelui Carol al II-Iea
fie ei urmaţi de mulţi alţii, —trei probleme au stal
pe primul plan: problema înarmării, cu aspecte a tul
de diverse şi care constitue chezăşia unei vieţi naţio-
nale independente, problema financiară, anii aceştia
corespunzând tocmai cu anii de criză mondială, şi
problema culturii care, pe drept cuvânt, e încoro-
narea şi justificarea vieţii unui popor. In uccluş
timp se observă o accentuare tot mai puternică a
conştiinţei şi a sentimentului naţional, menite nii
creeze — aşa cum s'a întâmplat sub ochii noştri şi
cu alte popoare, un nou ideal neamului românesc.

C. C. g.
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STEMA ROMÂNIEI

Stema unui Stat este simbolul fiinţei sale istorice
şi politice, dar ea exprimă adeseori şi realizarea unei
idei sau unor aspiraţii înalte, pe care Statul sau
poporul respectiv le-a urmărit în cursul timpurilor.

Stema actuală a României simbolizează situaţia
politică şi teritorială a ţării noastre, în urma nesfâr-
şitelor străduinţe şi lupte pe cari le-a purtat poporul
îoinânesc pentru realizarea unităţii sale naţionale.

Ea cuprinde stemele teritoriilor sale.
Fiecare Stat din care este formată România

actuală: Ţara Românească, Moldova şi Ardealul, îşi
avea stema sa proprie. Mai târziu, chiar teritoriile
similse din trupurile acestor State, ca Bucovina,
Basarabia şi Dobrogea, au primit steme separate.

Izvoarele principale pentru cunoaşterea stemelor
de care vorbim, simt în primul rând sigiliile oficiale
şi moneteie. La acestea se adaugă, pentru timpurile
mai noui, decretele şi legile referitoare la fixarea
stemelor diferitelor organizaţii de Stat româneşti.
Iu al doilea rând vin monumentele de sculptură şi
pictură decorativă dela biserici, cetăţi, palate şi mor-
minte domneşti. Apoi ornamentica documentelor,
manuscriselor şi cărţilor tipărite. Urmează diferite
obiecte de utilitate sau de podoabă, care au fost
proprietatea domnilor sau a Statului, ori au fost dă-
ruite de către aceştia. In sfârşit, informaţiile scriito-
rilor români şi străini.

Pe baza acestor izvoare, vom căuta să arătam
evoluţia stemelor Ţării Româneşti, Moldovei şi Ar-
dealului, în timpul cât aceste ţări au format State
separate, şi apoi evoluţia stemei României dela în-
temeierea Statului român unitar, până astăzi.

STEMA ŢĂRII ROMÂNEŞTI

i. STI.ÎMA TRADIŢIONALA

Cea mai veche stemă a principatului Ţării-Româ-
neşti ni s'a păstrat în sigiliul lui Mircea cel Bătrân
dut 1390, atârnat de pergamentul ce cuprinde textul
tratatului de alianţă cu Polonia.

Această stemă Re prezintă astfel: Intr'un scut o
acvilă spre dreapta, cu aripile strânse şi însoţită la
stânga de o cruce; în colţul stâng al scutului un
soare şi o lună (crai nou).

Nit cunoaştem coloarea scutului, nici coloarea
acvilei şi a celorlalte figuri din stemă, căci în sigiliile

noastre vechi nu se indică colorile, dar este foarte
probabil că scutul era albastru şi acvila neagră,
crucea şi soarele de aur, iar semiluna de argint.
Deducem aceasta din faptul că ie găsim astfel co-
lorate într'o stemă din 1616, cea mai veche stemă
colorată ce posedămx), şi tot astfel sunt arătate şi
în sigiliile principilor ardeleni dintre 1597—1599- -^e

altfel aceleaşi culori s'au păstrat pana în timpurile
mai noui pentru scutul şi figurile din stema Ţării
Româneşti.

Reprezentarea acvilei în stema lui Mircea cel
Bătrân tiu este potrivită, cu regulele heraldice din
acel timp, ci este o reminiscenţă din vremuri mai
vechi. Aşa o găsim reprezentată şi pe primele 1110-
nete româneşti, bătute de către Vlaicu Vodă pe la
1365. Suntem deci îndreptăţiţi să admitem, că acest
tip arhaic datează încă din timpul primului Domn
al Ţării Româneşti, Basarab cel Mare, care odată cu
întemeierea şi organizarea Statului, îi va fi întocmit
şi stema.

Urmaşii lui Mircea cel Bătrân au păstrat şi ei
această stemă, care a fost folosită în aceeaşi formă
până aproape de mijlocul veacului al XVI-lea, cu
foarte raici modificări. Aceste modificări constau
în faptul că crucea ce însoţeşte acvila are uneori
două sau trei braţe orizontale, soarele şi luna sunt
mutate în colţul drept al scutului, sau că acvila
prinde cu ciocul braţul orizontal al crucii.

Dar în a doua jumătate a veacului al XVI-lea se
face o modificare radicală. In primul rând se dă
acvilei o înfăţişare mai couformă cu regulele heral-
dice, reprezentâud-o cu aripile deschise, în atitudinea
de a-şi lua sborul. De altă parte crucea, care până
acum însoţea acvila, este pusă în ciocul acesteia,
prinsă de braţul inferior. In sfârşit soarele şi luna
sunt despărţite, primul rămânând în colţul stâng al
scutului, iar cealaltă fiind trecută în colţul drept,
sau invers. De altfel de acum înainte luna nu mai
este reprezentată totdeauna sub forma de crai nou,
ci adeseori cu coarnele spre stânga (conturnată).

Astfel se fixează în mod definitiv tipul stemei
Ţării Româneşti: acvila cruciată însoţită de im-soare
şi o lună, tip ce rămâne de acum înainte în heraldică

!) Este stema lui Nicolae Petroşcu Voevod reprodusă la
culori în albumul lui Valentiu Frank, fost primar al Sibiului
{1590—1648), Copie la Academia Română,
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T, i.t'i JIIRCIÎA CI;L BATRAM 139°
(Copie loltitfr. la Academia Komniiâ)

j pentru această ţară, primind numele de
•.acvila romanească » (aquila valachica).

In acelaş timp însă s'au făcut şi unele modificări
secundare: forma scutului a devenit mai eleganta şi
;i început să fie timbrat cu o coroană princiară.
Uneori i s'au adăugat ca suporţi doi lei — toate,
influenţe heraldice apusene.

De acum înainte această stemă, devenită -tradi-
ţională, intra mai adânc în uzul general, încât se
menţine dealungul veacurilor următoare până la în-
temeierea regatului României şi intră şi în stema
acestui regsit, păstrându-se pânâ în zilele noastre.

Este adevărat că după 1859 atitudinea acvilei s'a
modificat, fiind reprezentată cu sborul în jos, dar
in stema actuală a României s'a revenit la vechea
atitudine cu aripile deschise.

î. STEMA C01II1IXATA

Pe lângă aceasta, sigiliile Domnilor Ţării Româneşti
ne descopăr şi o altă stemă caie a servit în diferite
epoce ca stemă oficială. Ea reprezenta la început două
personagii domneşti, încoronate, stând faţă în faţă
şi..plantând un pom.

Mai târziu această stemă secundară a fost combinată
cu stema tradiţională aşa că acvila cruciată, însoţită
de soare şi lună, a fost aşezată în vârful pomului.

Deşi tipul acesta se întâlneşte şi în veacul al
XYI-iea şi în al XVII-lea şi in al XYIII-lea şi chiar
la sfârşitul domniei Fanarioţilor, el nu s'a generalizat,
ci a rămas numai ca tip special pentru anumite sigilii
domneşti.

De altă parte, Domnii din familia Cautacuziueştilor
(Şerban şi Ştefan CantacuzinoJ au combinat stema
tradiţională a ţârii cu stema familiei lor: acvila bice-
fală încoronată, ţinând în ghiara dreaptă un buz-
dugan, în cea stângă o spadă 1),

STEMA DLÎ PK TUNUT, I,UI PETKU CRRCI.il,
(Muîeiil Militar Niiflonnl)

în

Această combinaţie s'a folosit puţin în sigiliile
oficiale şi mai mult în oraamentică, iar forma
ei obişnuită era: scut oval cu stema tăvii, aşezat JK1

pieptul acvilei bicefale (pajură Hau zgripţor) cautu-
cu gineşti.

Sistemul acesta a fost adoptat mai târziu în veacul
al XlX-lea de către toţi Domnii Ţării Româneşti.

Astfel Grigore Ghica (1822-1828) şi Alexandru
Ghica (1834—1842) au introdus în stema ţării armele
familiei lor; o serie de şase lacrimi de argint J ) ,

Gheorghe Bibescit (1842—1848) a pus şi ol în
stema ţării armele familiei sale: în primul car tio v,
pe albastru, un cap ior de argint, având între bniţ»1

o stea de argint; al doilea cartier îasciat roşu, aur,
albastru.

Iar Barbu Ştirbei (1849—1856) a procedat la IVI
introducând armele foarte asemănătoare ale familiei
sale, de aproape înrudită cu familia Bibeseu -
primul cartier, pe albastru, uu căprior de
având o stea de argint între braţe; în al doilea, p<!
argint, o carte de aur deschisă.

Şi clin punct de vedere al ornamentării stanelor
s'au introdus în acest tini]) oarecari inovaţii. Astfel,
încă spre sfârşitul veacului al XVIII-lea apare pa vi-
Honul căptuşit cu hermina, cum şi panopliile de a nuc,
drapele si instrumentele muzicale, care conform modei
de atunci împodobesc stema de jur împrejur.

liste interesant de constatat, că pe câtă vreme
în veacul al XVIII-lea şi la începutul celui ele al
XlX-lea stemele sunt încărcate cu tot îelul de po-
doabe cu caracter militar, cele de după 1822 ştiut
dimpotrivă sobru ornamentate şi artistic executate.
Spiritul războinic, care a predominat în Europa în
epoca napoleoniană, a făcut loc unui curent doritor
de pace, de linişte şi de armonie socială, care se mani-
festă şi în arta heraldică, '

') Uneori aceste atribute simt inversate: în dreapta
spada, în stânga buzduganul.

*) Aluzie la uciderea lui Grigore Ghicn, Domnul iloklovd,
în 1777.

!) Gheorghe Bibescn şi Barbu Ştirbei erau fraţi.
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. DK AUR DIÎI.A MATEI HA.SARAB lliţs
(Conat. Moiail, Revista Arhivelor r, ml>, V)

;ţ. STIţMA IN UTIÎRAI'TJRA

['(.•litru completarea informaţiilor ce am dat mai
sus despre evoluţia stemei Ţării Româneşti, credem
interesant să arătam în câteva cuvinte şi contribuţia
ce o poale aduce literatura noastră veche în această
privinţă.

Iii manuscrisele noastre vechi şi în cărţile tipărite
începând cu anul 1508 şi până la 1821, se află
numeroase reproduceri ale stemelor Ţării Româneşti,
Moldovei şi Ardealului. Aceste reproduceri sunt ade-
seori însoţite de scurte expuneri versificate, cuprin-
zând descrierea sumară a figurilor din stemă şi lande
Ui adresa DonmuUii şi dinastiei. Ele sunt intitulate
«stihuri în stema domniei», sau «stihuri pe herbul
ţării» .sau «versuri politice asupra stemei» şi poartă
uneori chiar semnătura autorului.

Cercetând mai de aproape «stihurile» privitoare la
«tenia Ţării Româneşti constatăm, că peste tot locul
acvila cruciată este arătată drept corb, ceea ce în-
seninează ca veacuri de-arâudul atât cărturarii cât
şi persoanele oficiale au interpretat greşit tipul he-
raldic diii stema tradiţionala a ţarii. Din această
cauză, desigur, aflăm o astfel de interpretare şi Ia
unii scriitori străini, cari au vorbit în trecut despre
stema 'j'ării Româneşti,

Iată acum câteva din aceste «stihuri»:
In Pravila lui Matei Basarab tipărită la Govora

în 1640, stema ţării este însoţită de următoarele
Stihuri la prea luminata stemă a milostivilor Domni
Rasarahi:

l'tifa aceasta drept stemă jxisere corb poartă,
Pe de-asupra al căruia sbor coroana acum atârnă.
Hi arată pe al unei case firea luminate şi prea antice,
Pe al casei neamului Basarab, prea viteazul
Bărbat cu sceptru ce nu fără spor pe tron se vede...

IJriil Năsturel dela Fiereşti

In cartea Mărgăritare (de SE. loan Gură-de-aur)
tipărită sub Brâncoveanu în 1691, găsim următoarele

STEMA SUB CONSTANTIN BHlNCOVEANO 1700
(Bianu-Hoiloţ, BUUografit I, 391)

Versuri politice 8 asupra stemelor luminatului şi înăl-
ţatului Domn Ui Constantin Basarabă Voevod:

Semnul domniei corbul ieste cu cruce,
Prun care de sus tărie Doamne î{i aduce.
In scaunul strămoşilor în care acum domneşti
Al celor ce-s în laudă vechilor Băsârăbeşli.
Puterea dară cea de sus caro le-au cor anat
Ou domnia aceasta şi vrednic te-au arătat,
întărească şi te adaogă cu domnie slăvită
Cu pace şi cu linişte, cu viaţa norocita,

Mică şi plecată slugă Măriei Tale,
Radu Logofăt

Abia în «stihurile» compuse pe la 1818 de lancu
Vneărescu, se revine asupra acestei interpretări gre-
şite, lăsându-se a-se înţelege că în clasa conducătoare
şi-a făcut drum părerea, că pasărea din stema, este
în realitate o acvilă.

I n Oda la pecetea ţării, pentru ediţia din acest au
a Codului lui Caragea, Văcărescu lăudând vitejia
Romanilor spune:

Pajura sfântă ea ş-aki,
Ca'n multele provinţii,
Lesne-a supus pe Daci voinici
Cu dreptul biruinjii

Dar mai târziu
Romanul suflet s'a adus
Singur la moleşire
Ştiind tot neam a-i fi supus
A izbândi el, fire.

De aceea are în stemă un

Corb ce'n petece odihnit
A sta se mulţumeşte,
Cu'n semn de lege dăruit
In gură-i se păzeşte...
Ah de-am putea-a ne dobândi
Şi câte-avem pierdute!
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I.UE ŞV.KBA.N CAMTACUZINO

Atunci ce duhuri n'tir gândi,
CV guri tir mai fi mute?
Atunci şi acest corb serman
Iar acvilă s'ar face
Ş»-ow Român ar fi Roman-,
Man' 'n război şi pace.

lWrcrea lui Văcâreseu a prins tot mai multa con-
sistenţă udată cu mişcarea de renaştere naţională
din veacul al XlX-lea şi astfel în scurt timp ideea
că pasărea din stemă este im vultur (acvilă) s'a
generalizat in clasa noastră cultă. Iar în textele legale
privitoare la stema ţării se va menţiona totdeauna
" vulturul », nu corbul.

STEMA MOLDOVEI
l. STEMA Î B

Stema tradiţionala a Moldovei, păstrată în sigi-
liile domneşti începând din a doua jumătate a vea-
cului al XlV-lea. reprezintă într'un scut, un cap de
bour cu stea între coarne, însoţit la dreapta de un
soare, Ia stânga de o lună.

Tipul arhaic al acestei steme, folosit de Domnii
anteriori Iui Alexandru cel Bun, se caracterizează
piiu forma coameloT bourului care sunt mici şi cu
vârfurile recurbate în afară, prin steaua cu şase
raze şi prin soarele în formă de rozetă compusă
dintr'o globulă centrală înconjurată de alte şase glo-'
!>u!e laterale.

începând cu domnia lui Alexandru cel Bun tipul
acesta sufere câteva mici modificări. Astfel, coarnele
bourului devin mai mari şi au vârfurile curbate în-
lâuntru, încât aproape se unesc; steaua are numai
cinci raze, iar soarele ia forma unei roze cu cinci
petale în jurul unei globule centrale.

Acest tip s'a continuat neschimbat în tot cursul
veacului al XV-lea şi al XVUea, devenind astfel
tipul tradiţional al stemei Moldovei.

STEMA DIN SIGIIJUr, I.UI ALEXANDRU GHICA
(Original la Arhivele Statului)

Dar începând cu veacul următor, intervin unele
inovaţii exterioare, cari dovedesc şi nici, ca şi în
Ţara Românească, o puternică influenţă a heraldicei
apusene.

Astfel în primul rând capul de bour este timbrat
cu o coroană deschisă, iar lâugă soare se introduce
o spadă şi lângă lună un steag sau sceptru.

Mai târziu scutul însuşi este timbrat cu lin coif
rotund cu lambrechinuri ioarte bogate, iar în vârful
coifului se pune o coroană princiară deschisă. De
asemenea forma scutului se face mai elegantă, soarele
capătă raze, iar coarnele bourului au vârfurile puţin
întoarse în afară.

In veacul al XVIII-lea podoabele scutului sunt
şi mai bogate, adăugându-se panoplii de arme, stea-
guri şi instrumente muzicale; tot atunci apar .şi leii
ca suporţi, iar în urmă se introduce şi pavilionul
căptuşit cu hermină.

Se înţelege ca nu toate stemele ce ni s'au păstrat
din acest timp sunt atât de bogat împodobite şi că
în multe ca?Airi găsim şi acum stema simplă, lipsită
de podoabe. Dar faptul important este, că heral-
dica moldoveana, ca şi cea muuteană, au fost în
curent cu inovaţiile ce s'au introdus în heraldica
apuseana.

TJn element nou se inttod\ice în stema Moldovei
la începutul veacului al XlX-lea: doi delfini afron-
taţi, cari simbolizează regiunea maritimă a ţării. Iii
însă sunt piişi la început în mod cu totul neobişnuit,
de-asupra capului d.e bour. Se pare că introducerea
acestui element nou avea de scop să amintească
pierderea Basarabiei (1812} şi el se menţine de acum
înainte mereu în stema Moldovei.

2. STEMA COMBINATĂ

Ca şi în Ţara Românească unii Domni au început
încă din veacul al XVIII-lea să introducă în stema
ţârii armele lor familiare.
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SIGIUUJ, MJI AT.lţXAXDRU CIÎ; . BUN
(Hodinii, Album pulcogfnfie, png, 87)

Un exemplu de acest fel este stema lui Alexandru
Mavrocordat din 1785, unde îu cartierul al 4-lea se
află pasărea fetiix ieşind dintr'un rug aprins, ca în
slema acestui familii.

In veacul al XlX-lea sistemul acesta devine general,
cum devenise şi îu principatul vecin.

Astfel, mat întâiu loan Sandu Sturza (1822—28)
şi apoi urmaşul său Miliail Sturza (1834—1848) pun
alăturea de bourul Moldovei, leul ridicat în două
labe al familiei lor- Tot asemenea Grigore Ghica
(1849—1856) adaugă armele sale familiare, ca şi
în stema Ţării Româneşti. Cu toţii au menţinut
cei doi delfini, clar nu i-au mai aşezat de-asupra
bourului, ci ca suporţi, deoparte şi de cealaltă a
scutului.

şi îu Moldova podoabele stemei se simplifică foarte
mult după 1822, iar înfăţişarea ei este tot atât de
soliră ca şi îu ţara suroră,

3. STEMA SECUNDARA

Este demn de observat, că şi în Moldova a existat,
pe lângă tipul de stemă tradiţional, şi un alt tip, ce
*'a întrebuinţat numai într'o anumită epocă. Acesta
vuieta 'ui vepvey.enttuea capului de bour cu gât cu
toi, aşezat în profil spre dreapta.

Tipul acesta îl găsim mai ales în ornamentaţia
sculpturală a pisaniilor bisericilor, cetăţilor, turnu-
rilor de mănăstiri, mormintelor domneşti şi numai
foarte rar în sigilii. Şi ceea ce este mai important,
c:l JIU constitue decât rareori stema propriu zisă a
ţării, ci figurează mai ale» ca uu ornament, ce tim-
brează uncie steme familiare sau personale. Apare,
după informaţiile câte le avem astăzi, în domnia lui
Ştefan cel Mare şi se menţine până la sfârşitul vea-
cului al XVI-lea.

Cele mai însemnate monumente, pe care se găseşte
această reprezentare curioasă a capului de bour, cu
gât, sunt următoarele:

r-Af-, . - &:l 'V i i - *i
»•.

•f."';O'
SIGITJUI, I,ur ŞTISKAN CEr,

(Copie fotogr. In Acndemia JtoinâiUl)

1. Fiatru cvt inscripţie dela vechea poartă a Cetăţii-
Albe (1476), unde împodobeşte coiful ce timbrează
stema familiară a lui Ştefan cel Mare,

2. Pisania de pe turnul 'bisericii Sf. Dumit™ din
Suceava, unde împodobeşte coiful ce timbrează stema
lui Alexandru I(ăpuşneanu.

3. Bula de aur dela Petru Şchiopul (1575), unde
ornează coiful de pe stema acestui Domn.

4. Pisania de pe turnul mănăstirii Slatina (1582)
unde împodobeşte stema cu acvila bicefală a Bizan-
ţului.

Cu toate acestea avem câteva cazuri, când capul
de bour cu gât serveşte drept stemă a Moldovei.
Astfel în pisania de pe turnul mănăstirii Probota din
1550; în pisania dela mănăstirea Bistriţa şi în pisania
fântânii dela mănăstirea Slatina. In toate aceste
cazuri capul de bour este însoţit de soare şi lună, ca
şi în stema tradiţională,

4. STEMA IN LITERATURA

Avem şi pentru stema Moldovei descrieri în lite-
ratura istorică: cronicari şi scriitori indigeni şi străini.

De asemenea se găsesc şi în cărţile vechi tipărite
în această ţară « stihuri» pentru laucla şi preaniătîîea
herbului, cum i se zicea în limba veche moldovenească.

Mitropolitul Varlaam ne-a lăsat în Cartea româ-
nească de învăţătură, tipărită, la Iaşi în domnia lui
Vasile I,upu (1641) următoarele Stihuri în stema
domniei Moldovei:
Cap de buâr şi la Domnii moldovhieşH
Ca puterea aceii Meri să o socoteşti.
De unde marii Domni spre laudă şi-an făcut cale,
De acolo şi Vasile Vodă au început lucrurile sale...

Iar niitropoiitul Dosoftei, îu Psaltirea în versuri
din 1673, scrie aceste Stihuri la luminatul gkierb al
ţării Moldovei:

Capul cel de bour, de jiară vesiită,
Semnează puterea larii nesmintilă..,
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S1GII.IUI, l.UI VASIUS I.UPU I6.1J
(Cojiie fotogr. la Academia Roiiiiluft)

In .sfârşit în Psaltirea din Iaşi 1766, tipărită sub
Grigore Chica, găsim următoarele stihuri -politice:

Bourul, care stema ţării adevărat însemnează
Şi domnia Moldaviei luminat o adeverează.
Măriei Sale lui Grigore, Domnul cel slăvit,
Curele din fericitul Alexandru Ghica au odrăslil.
Domnind acum cu putere şi cu nădejde bună,
Sirâmiişeasca sa patrie tu pace şi dreptate plină...

STEMA ARDEALULUI

1. STEME DIFERITE

Heraldicii Ardealului prezintă o particularitate
foarte curioasă. Deşi această ţară a fost până la
anul 1526 un voevodat autonom', dependent de Un-
garia, iar după această dată un principat autonom
sub suzeranitatea turcească — cum erau şi Ţara
Românească şi Moldova — totuşi până în veacul al
XYII-lea n'a avut stemă proprie definitiv fixată.

Fenomenul acesta este cu atât mai neaşteptat, cu
cât heraldica a fost foarte preţuită în Ardeal şi' nu
numai nobilii mari şi mici, dar şi diferitele organi-
zaţii politice, religioase şi orăşeneşti au ţinut din
vechime să-şi aibe stemele lor proprii.

Voevozii ardeleni dinainte de 1526 utilizau pentru
actele oficiale sigilii cu stemele lor familiare, iar cei
din veacul al XVI-lea foloseau în sigiliile oficiale
şi pe raonete sau stema Ungariei — căci îşi luaseră
şi titlul de regi ai Ungariei—sau numai stemele lor
familiare.

2, STEMA UZUALA

Abia spre sfârşitul domniei lui Sigismund Bathory,
contimporanul lui Mihai Viteazul, apare în sigiliul
oficial al principelui ardelean o stemă deosebită, care
va deveni mai târziu stema proprie a acestui prin-
cipat. Ea se prezintă astfel: Scut tăiat, în câmpul
superior, albastru, o acvilă neagră ieşind spre dreapta

SIGII.IUr, I,UI AI.EXANDE.Lf MAVROCORDAT JJH%
(Copie fotogr. la Academia Romanii)

însoţită de un soare de aur la dreapta şi de o Urnii
(crai-nou) de argint la stânga; în câmpul infantii',
de aur, şapte turnuri roşii aşezate 3, 3, 1.

In sigiliul din 1598 al principesei Măria Christiiut,
fosta soţie a lui Sigismund Bathory şi regejitft a
Ardealului în numele împăratului Austriei, gftsim
aceeaş stemă, cu singura deosebire ca turnurile din
câmpul inferior sunt aşezate 3, 2, 2; iar în sigiliul
lui Andrei Bathory din 1599 stema este întrucâtva
modificată deoarece câmpurile scutului sunt alătu-
rate iar turnurile sunt aşezate 3, 3, 1,

Sub urmaşii Bathoreştilor stema aceasta conthuiS
a se păstra atât în sigilii, cât şi pe monete, însi\
cu modificări, uneori foarte mari, şi însoţită' totdetuum
de stema familiară a principelui respectiv, pttsîi tltr
regulă în centrul scutului.

Astfel sub Ştefan Bocskay {1604—1606) o ^Suirii
unită cu stema Ungariei, iar peste-totnl mărginit «le
un şarpe încolăcit, prezintă leul mergând în cionti
labe şi ţinând un steag; stema nobiliară a principelui.

Sub Gavril Bathory (1608—1613) se întrebuin-
ţează de regulă stema Ardealului singură, având \n>
piept un scut mic cu stema familiară: trei dinţi d<>
mistreţ.

Sub George Racoczy I {1630—1648) şi U e M ^
Rakoczy II (1648—1660) de asemenea se întrebuin-
ţează singura, dar cu figurile distribuite nereguliir
şi adăugându-i-se acvila cu sabie în ghiara rlraiplu
şi o rotiţă înjumătăţită, amândouă elemente din
stema acestei familii.

Astfel aceasta devine prin forţa uzului stema ofi-
cială a Ardealului, deşi nu era încă definitiv fixat»
şi deşi nu se cmioaşte vteo dispoziţie legală privând
înfiinţarea ei.

Se pare însă că elementele principale ale aceHloi.
•steme: acvila ieşindă, soarele şt luna, cele 7 t u r n u r i '
existau încă de mult ca steme separate ale aşa l i
« naţiuni» din Ardeal.
_ Astfel, dintr'o hotărîre a dietei ardelene din i f ^ o

ţinută la Sebeşul săsesc în domnia lui Acaţiu Barcsny.
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8TISMA MONETARA A. I.UI GA VRII, BAI'JIOUY IâO[)
(Resch, Siebetibilrg. Mtinzeii lata. ifi)

rezultă că acvila ieşindă era de mai înainte stema
nol)ilimii sau a comitatelor; soarele şi luna stema
<( naţiunii» Secuilor; iar cele şapte turnuri stema
* naţiunii» Saşilor. Prin « nobilime » sau « comitate »
se înţelegea totalitatea oamenilor liberi unguri şi
iMinimi <liu Ardeal: uuivcrsilas regmcolantm Hutiga-
niriim el Valachimtm Transylvaniae, amintită încă în
veacul al XlV-Iea şi care prin maghiarizarea trep-
tată a nobililor români se confunda acum cu «naţiu-
nea » ungurească. Astfel, acvila reprezenta nu numai
[>c nobilii şl oamenii liberi de rasă ungurească, ci şi
pe Românii nobili sau liberi, câţi existau atunci şi
cari erau convocaţi pe «comitate» la adunările ţării
Mau la războiu,

l'riii amintita decizie a dietei din [639 aceste arme
iile celor trei <i naţiuni» se recunosc, în mod oficial,
astfel că şi întrebuinţarea lor în stemele principilor
devine legală.

După ce în urma Înlăturării suzeranităţii turceşti,
Ardealul a trecut Î11 stăpânirea Austriei (1687), stema
Hceusta a fost legată de stema imperiului austriac
în următorul chip: acvila bicefală încoronată, ţinând
în gliiara dreaptă o spadă, în cea stângă sceptrul,
poartă pe pieptul ti un scut cu stema Ardealului. Uneori
;uv;istfi stemă eia înfăţişată sub forma unui scut rotund
cu tvU- ţapte turnuri, alte ori sub forma unui scut des-
pii'iit. nvând 111 cartierul prim acvila ieşindă însoţită de
soare, in al doilea cele şapte turnuri însoţite de lună.

Abia sub Măria Teresia, când la 1765 Ardealul
ii fost ridicat la rangul de mare principat, s'a fixat
în muci definitiv stema, care a rămas apoi până la
1.H67, când s'a constituit; daulisuml austro-uugar. Ea
ne compunea diti aceleaşi element; aşezate astfel:
scut tăiat, ÎJI câmpul superior, albastru, o acvilă
neagră ieşind spre dreapta dintr'o terasă roşie şi
însoţită la dreapta de un soare1 de aur, la stânga de
o lună (crai-nou) de argint; în câmpul inferior, de
aiir, şapte turnuri roşii, aşezate 4, 3. Scutul timbrat
de o coroană princiară închisă, de aur, este aşezat
pe pieptul acvilei bicefale încoronate.

STEMA 3I0NKTARĂ A I,UI GEORGE HAKOCZY I 16-U
(Rcscli, ibiit. lab, 31)

Odată cu constituirea dualismului arastro-ungar în
1867, Ardealul încetează de a mai exista ca mare
principat şi e încorporat la regatul Ungariei, iar
stema lui, care a trecut prin atâtea vicisitudini panii
să fie fixată definitiv, a încetat de a se mat între-
buinţa oficial.

De altfel, Ungurii, spre a face să se uite cu totul
trecutul autonom al Ardealului şi spre a arăta con-
topirea definitivă a acestei ţari cu Ungaria, au in-
trodus dela data amintită stema Ardealului în armele
Ungariei, «ude a stat până 'la mijlocul războiului
mondial (1916). Atunci întocminditse o nouă stemă
pentru monarhia dualistă, s'a rezervat stemei Ardea-
lului un loc numai în armele comune ale acestei
monarhii, nu şi în stema specială a Ungariei,

A trebuit să vină războiul mondial, pentru ca
regatul României să poată pmie în stema lui cea
nouă, Ia focul de cinste, stema provinciei redobândite
cu atâtea sacrificii.

3 STBMA ARDEALULUI IN LITERATURA

Stema Ardealului, atât de târziu fixată şi Eără
legături mai strânse cu trecutul şi sufletul poporului
românesc, este aproape necunoscută în literatura
noastră veche.

Manuscrisele vechi româneşti nu o cunosc, iar
dintre cărţile tipărite în Ardeal numai prea puţine
o înregistrează. Astfel Catechismttl calvinesc din 1648
este împodobit cu stema din timpul lui George Ra~
koczy, iar Molitvenicul tipărit la Blaj în 1784 conţine
stema din timpul lui losif II, însoţită de «stihuri
politiceşti», care au însă în vedere numai acvila
bicefală austriacă şi lasă la o parte stema Ardealului:

Gripsorul cu două capete înălţat,
SchiptnU, mărul cu sfata împreunat,
Semnul -puterii tinpărâteşli arată,
Cana lui Josij este 'încredinţată.
Lui lasif cel mare de neamuri iubii,
Soare de sentinţă nouă răsărit.
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SI'I:MA MONMTAKA A MAKIIÎI YIÎRKSIA
AKDlvAF. n<n

(Rcscls, iii'J, tab. 59)

lk»w.nl iii puie mulţi tini să-/ trăin&că
Şi prin lîl 'pre noi sâ ne fericească.

Aceste versuri simple nu sunt numai o descriere
sumară a stemei împărăteşti, dar şi expresia speran-
ţelor pe care poporul românesc din Ardeal le punea
în împăratul democrat, stăpânit de sentimente atât
de generoase şi umanitare faţă de supuşii săi.

STEME L'NITE

I ISATHOKEŞTII

Ideia de unitate naţionala este foarte veche la
Români şi de aceea nu trebue să ne mire faptul că
o găsim exprimată în heraldica noastră încă în vre-
muri când nu era destul de bine precizată.

La răspândirea şi întărirea acestei idei au con-
tribuit în mure măsură şi interese dinastice, naţio-
nale sau străine, cum şi vanitatea uuor principi cari
au ridicat pretenţii de suzeranitate asupra a două
sau chiar asupra celor trei State româneşti. Iar faptul
că aceste interese sau pretenţii şi-au gâsit de multe
ori expresiunea în embleme heraldice, care cuprin-
deau unite la ttn loc stemele acestor State, a ajutat
ţi mai mult la popularizarea ideii de unitate naţională.

Prima stemă, care cuprinde unite fa un loc armele
Ţării Româneşti, Moldovei şi Ardealului o găsim hi
sigiliul principelui ardelean Sigismund Bathory. So-
cotindu-se îudieptăţit, în urma legăturilor ce sta-
bilise cu Miliai Viteazul şi cu Ştefan Răzvan al Mol-
dovei, de a-şi lua titlul de principe al Transilvaniei,
Moldovei şi Ţării Româneşti, Sigismund Bathory a
crezut că poate să unească într'o stemă comună
armele acestor trei ţări. Şi fiindcă se căsătorise cu
o arhiducesă austriacă şi devenise principe imperial,
a adăugat şi acvila bicefală a Habsburgilor, pe pieptul
căreia a pus stema sa familiară.

Exemplul lui Sigismund a fost imitat de soţia sa
Măria Christina, când la un moment dat ajunsese

STEMA UNITA A AUDEAI,UL,UI, MOLDOVEI ŞI ŢARII
ROMÂNEŞTI IN SIGII.IUI. i,m SIGISMUND BATHORY 1597

(M. popcscu, Revista Arhivelor P. 3*9)

regenta în numele împăratului în Ardeal; iar după
ea, de către cardinalul Andrei Bathory, devenit şi
el principe al Ardealului în 1599-

Deşi la întocmirea acestor steme unite nu s'a ţ i n u t
seamă în totul de regulile heraldice, totuşi fiecare
stemă în parte este destul de exact reprodusă şi de
exact colorată.

De altfel, pentru toate trei stemele noastre, sigi-
liile acestea sunt cele dintâi documente sigure în care
se arată colorile scuturilor şi ale figurilor heraldice JJ,

Stema Ţării Româneşti cuprinde în câmpul supe-
rior stema tradiţională, în cel inferior stema secun-
dară. Prima are scutul albastru, acvila neagră, crucea
şi soarele de aur, iar luna de argint, culori care au
rămas până în timpurile mai noui. I,a a doua se
distinge numai coloarea scutului, care este de argint,
a pomului care este verde şi a acvilei din vârful po-
mului, care este neagră; cele două personagii dom-
neşti sunt greşit reprezentate, încât par două femei
şi coloarea lor nu se înţelege; terasa este verde.

Stema Moldovei are scutul roşu, capul de bour
de argint, steaua dintre coarne de aur, soarele tot
de aur, iar luna de argint. Şi culorile acestei steme,
s'au menţinut aceleaşi până târziu, afară de a boli-"
ritlui, care a devenit naturală, neagră.

Stema Ardealului are câmpul superior albastm,
acvila neagră, soarele de aur şi luna de argint; câmpul
inferior este de aur, iar cele şapte turnuri roşii. Şi
aici culorile s'au menţinut aceleaşi până astăzi.

a. MIHAI VITEAZUL

Scurt timp după apariţia acestei steme unite,
Mihai Viteazul, Domnul Ţării Româneşti, cucereşte
mai întâi Ardealul şi apoi Moldova.'In această

*) Ele se exprimă prin haşuri şi puncte astfel: hiişnrl
orkontale= albastru ; verticale=roşu ; înclinate delfl dreapta
spre stânga = verde; cadrilate=negru; puncte = aur: alt)=
argint.
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STUMA UKITA A ŢARTI ROMANIÎŞTI ŞI MOLDOVEI IN
SIGITJTJI, IAU MIHAI Vri'TiAXUI, tf<oa

(Copie la Arhivele Statului)

situaţie ci îşi adaugă la început tithil de Domn al
Ardealului, (1599), i a r Pe urmă şi pe cel de Domn
al Moldovei (1600). In special, în documentele datate
din Mai până în Septemvrie 1600 îl găsim totdeauna
cu titlul de Domn al acestor trei ţări româneşti.

Odată cu aceasta Mihai Viteazul :i trebuit să-şi
întocmească şi o nouă stemă pentru sigiliul său
oficial, şi ea, pe cât se pare, urmărea să unească, la
un loc stemele celor trei ţări. Din nenorocire, sigiliul
unic ce ne-a păstrat această stema unită, nu este
destul de bine conservat ca să se poată deosebi cu
precizie toate caracterele stemei noui.

Se observă lămurit îtitr'tm scut oblong cu colţurile
rotunjite, două personagii domneşti încoronate, faţă
în faţa, plantând un pom desrădaciuat; trunchiul
acestuia este susţinut de doi lei afrontaţi. Peste
vârful pomului este aşezat un scut mic ascuţit, având
capul de baur al Moldovei, cu stea între coarne şi
însoţit la dreapta de un soare, la stânga de o lună
conturnată, Deasupra, într'tin câmp despărţit de o
eşarfă semicirculară cu deviză, se află acvila cruciată
a Ţării Româneşti, însoţită la dreapta de soare, la
stânga de lună (crai nou).

linii cercetători de ai noştri au văzut în rădăcinile
pomului şapte coline, iar în trunchiul lui o spadă
susţinută de cei doi lei, şi au crezut că acest tip ar
putea reprezenta stema Ardealului. In realitate stema
unită a lui Mihai Viteazul nu cuprinde decât două
steme: a Ţării Româneşti şi a Moldovei. Cei doi lei
cari susţin trunchiul pomului fac parte din stema
Ţării Româneşti şi au fost introduşi şi în stema
proprie a acestui Stut la începutul domniei Ini
Mihai.

Din cauza relei conservări a sigiliului, nu se poate
preciza dacă în stemă erau sau rm indicate, colorile,
Din desenul reprodus ar rezulta câ numai câmpul
scutului cu stema Moldovei avea indicată coloarea
albastră, ceea ce însă nu corespunde realităţii.

STEMA UNITĂ A MOLDOVEI şi ŢAHJI ROMÂNEŞTI ÎN
SIGIT.IUJ, \xa SCMU,AT CHICA. 175S

(Copie fotogr. la Academia Rontftnfi)

3. FANAHIOŢII

O nouă încercare de a se uni stemele a două sau
trei ţări româneşti într'o stemă comună 1111 întâlnim
decât în epoca Panarioţilor.

Primul domn fanariot, Nicolae Mavrocordat, după
ce a fost mutat la 1716 din Moldova în Ţara Româ-
nească, a pus în sigiliul ţării şi în sigiliile sale perso-
nale stema Moldovei alăturea de a Ţării Româneşti.

I,a început aceste două steme sunt timbrate fie-
care separat cu câte o coroană, mai târziu însă le
găsim unite sul) o coroana comună. Iu felul acesta
stema unită se continuă, cu mici excepţii, sub toţi
Domnii fanarioţi, cari au stăpânit Î11 amândouă prin-
cipatele, pe câtă vreme cei cari n'au domnit decât
într'o singura ţară folosesc de regulă numai stema
ţării respective.

Deşi s'a făcut dela început obiceiul ca locul de
frunte (cel clin dreapta heraldică) să-1 ocupe stema
Moldovei, cu toate acestea sunt destul de numeroase
cazurile când în acest loc găsim stema Ţării Româ-
neşti, Această particularitate se întâlneşte mai ates
în omamentica tipăriturilor — şi în special a celor din
Moldova — pe câtă vreme în sigilii găsim în mod
constant în locui prim stema Moldovei.

Se înţelege că nici stema unită, n'a fost lipsită de
obişnuitele « stihuri politice » cu laude la adresa Dom-
nilor. Astfel în Triodul tipărit la Bucureşti în 1726
sub Nicolae Mavrocordat citim următoarele versuri;

Bourul •pecetea Moldovei însemnează,
Corbul a Ţării-llomâncşH adevereazd.
Bonml şi corbul ce în stemă însemnează
Domnului Nicolae armă tare spre •pază...

Iar în Molitvenicul clin Buzău dela 1747 din vremea
lui Constantin Mavrocordat găsim:

Boţind, corbul şi crucea, trei semne minunate
Darurile tale veslcsc Doamne prea 'nălţate.
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(Original la Arhivele Statului)

Bourul Domnului Moldovei că ai fost te însemnează
Corbul al Ţârii Rmnâneşti stăpân le-adevereazâ,
Iară crucea, pravoslaviei bun paşnic te arată
Costandine, prea înjăleple, cu inima curată...

4. STJÎMA CU I.EGKNDA CORVINKŞTJIXJR

Pe lângă stema nnită> a Moldovei şi Ţării Româ-
neşti datoram domnilor fanarioţi şi o curiozitate
heraldică din cele mai interesante. Ka constă în
adăugirea la stema unita, a unei reprezentări în legă-
tură cu tradiţia familiei Corvineştilor: scena ce înfă-
ţişează săgetarea corbului cit inel în cioc.

Tipul acesta îl întâlnim mai întâi la Constantin
Mavrocordat, pe un portret al acestui Domn lucrat
de pictorul Liotard. Apoi într'un sigiliu al lui Grigore
Ghica (1755)-

I)e sigur că adăugirea acestei scene în stema unita
se datoreşte preocupărilor ce le-au avut Domnii
fatiarioţi de a arăta că nu sunt cu totul străini de
ţările noastre, ci sunt înrudiţi cu vechile noastre
dinastii.

Nicolae Mavrocordat ţinea să afirme că se trage,
măcar în linie femeiască, din viţa « Domnilor Da-
ciei i) şi ca se înrudeşte cu «Despoţii crăiei sâr-
beşti i) şi cu * Iaghelonii ai celei leşeşti».

Fiul său Constantin Mavrocordat a adăugat la
aceste înrudiri crăieşti şi pe Corvineştii din Ardeal,

Stema cea noua a acestuia, amintită mai sus.
reprezintă într'un scut în stil rococo bourul Mol-
dovei alăturea de acvila Ţarii Româneşti, însoţită de
soare la dreapta şi Jună (crai-nou) la stânga. Scutul
este timbrat de o coroană princiară închisă, flancată
ta dreapta de un buzdugan, la stânga de un iatagan,
şi are ca suporţi doi lei. Sub scut un pom cu un corb
în vârf, iar de o parte şi de alta doi bărbaţi, dintre
cari cel din stânga trage cu arcul în corb, care scapă
clin cioc un inel ce caută să-1 prindă bărbatul din
dreapta. Sus, la dreapta şi la stânga scutului, sunt
iniţialele greceşti ale numelui lui Ioau Constantin

STJ.5SM UNITA A 3IOr,DOVJ.;i ŞI '('AiUI
CU I,F,GIÎÎ\'DA CORVINE}ŞTII,OR DE I.IOTAUD

Nicolae Voevod, iar jos pe două eşarfe inscripţia în
greceşte: Harul dunmezeesc.

In sigiliul lui Grigore Ghica întocmirea stemei este
la fel, cu singura deosebire că scutul este susţinut
de doi îngeri, iar în scena cu corbul personagiul al
doilea este o femeie.

5. ALEXANDRU IOAN I

Dela sfârşitul veacului XVIII-lea stema unită a
încetat de a urai fi întrebuinţată şi nu a reapărut
decât în anul 1859, odată cu unirea Moldovei cu
Ţara Românească sub Vodă Cuza.

In primii ani ai domniei acestuia, cât timp uni ren
nu fusese încă deplin consolidată, stenia Principa-
telor Unite consta din stemele acolate a Moldovei şi
Ţarii Româneşti, timbrate cu o coroană princiara
închisă sau deschisă. Această stemă s'a stabilit urni
întâi prin uz şi rareori apare colorată. In mod oficial
a fost fixată abia în Februarie 1861, dar nici de astă
data nu i s'au indicat culorile.

De altfel, entusiasniul cu care a fost primită unirea
celor două principate a făcut ca stemele lor acolate
să se pună pe orice obiect care comporta aceasta şi
în formele cele mai diferite. Chiar stemele oficiale
variau foarte mult unele de altele prin felurile deo-
sebite cum erau întocmite şi colorate.

Astfel pe lângă modelele arătate mai sus găsim un
alt model, îu care acvila cruciată şi capul de bour nu
sunt puse în scuturile respective, ci aşezate liber,
alăturea.

După ce Vodă Cuza a d "săvârşit unirea celor două
ţări prin contopirea lor într'uu singur Stat cu tiu
singur guvern, s'a creat in 1863, întâia stemă a
« României» deosebită de stema Principatelor-Unite,
prin aceea că avea un singur scut şi nu doua scu-
turi acolate, şi că în locul de frunte era acvila cru-
ciată a Ţării Româneşti.

Noua stemă se prezenta astEel: Scut despicat, în
primul cartier tăiat, pe albastru şi aur, o • acvilă
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PRIMA STEJlA A R.OJIANH3I SUB CUZA-VODÂ
(Oeseu de D, Pecurariu)

cruciată de coloare neagră, cu sborul în jos în car-
tierul al 2-lea tot tăiat, pe roşu şi albastru, un cap
de bour de coloare neagră, cu stea de aur între coarne.

Scutul timbrat cu o coroană princiară închisă,
având de-asupra globul cruci ger albastru, cn cercul
şi crucea, de aur, şi susţinut de doi delfini verzi cu
capetele în jos şi afroutaţi, este aşezat pe două in-
signe legionare romane, încrucişate, purtând cea din
dreapta acvila cruciată şi cifra V, cea din stânga
capul de bour şi cifra XXIV.

Pavilionul de purpură, căptuşit cu hermină şi
bordat cu ciucuri de aur, este prins în vârf într'o
coroană de aur.

Stema aceasta nu corespundea nici regulelor he-
raldice, căci se înfăţişa mai mult ca o stemă de
alianţa, nici aspiraţiilor ronmitoraiui, căci nu cu-
prinde armele lui personale. De aceea a fost înlo-
cuită chiar în acelaş an cu o stemă nouă) care se
prezenta în chipul următor:

Scut scartelat. In cartierele I şi 4, pe albastru,
o acvilă cruciată de aur, cu sborul în jos, încoro-
nată, ţinând în ghiara dreaptă, o spadă de aur, în
stânga un sceptru de aur. In cartierele 2 şi 3, pe
roşu, un cap de bour negru, cu stea de aur cu
şase raze între coarne. Peste totul tripartit: albastru,
;mr, roşu (stema familiei Cuza).

Sculul timbrat cu o coroană princiară deschisă,
de aur şi susţinut de doi delfini verzi, cu capetele
în jos şi afrcaitaţi, este aşezat pe două insigne le-
gionare romane încrucişate, purtând cea din dreapta
cifra V IAN., cea din stânga cifra XXIV.

Pavilionul de purpură, căptuşit cu hermină şi
bordat cu ciucuri de aur este prins în vârf într'o
coroană de aur.

Deviza pe o eşarfă albastră: TOŢI IN UNU.
Este interesant de observat, că în originalul co-

lorat al acestei steme figura şi decoraţia ordinului
Steaua Romniiiei, pe care Cuza-Vodă. îl înfiinţase,
deşi ca principe vasal nu avea dreptul de a conferi
decoraţii,

A TJOVTA STEMA A ROMÂNIUI s u n CUZA-VODA

{Desen de D. Fecurariii)

(>. CAR OL I

IXipă ocuparea tronului Româniţi, Catal I, a luat
măsuri pentru constituirea unei alte steme a ţării,
care să corespundă situaţiei create prin stabilirea
dinastiei de Holienzollern.

Această nouă stemă a ţării, votată de Senat şi
AdunaTea Electivă, se înfăţişa astfel:

Scut scartelat. In cartierul i-iu pe albastru şi al
4-lea pe aur, o acvila cruciată neagră, couturnată
şi cu sborul în jos, privind la stânga spre mi soare
de aur, (Ţara Românească). In cartierul al 2-lea pe
albastru şi al 3-lea pe roşu, un cap de bour negru,
cu stea de argint între coarne, însoţit sus la dreapta
de o lună de argint (Moldova). Peste tot: armele
casei de Holienzollern,

Scutul timbrat cu o coroană regală şî susţinut
la dreapta de o femeie dacă de argint, înarmată
cu sabia încovoiată dacă; la stânga de vin leu de
coloare naturală.

Pavilionul de purpură, căptuşit cu hermină şi
bordat cu ciucuri de aur, este prins în vârf într'o
coroană regală de aur.

Deviza pe eşarfă albastră: NIHII, SINE DEO.
Este de remarcat ca această stemă, deşi nu se

deosebeşte decât prea puţin de ultima stemă a tui
Cuza Vodă, totuş prezintă în alt mod atât acvila
cruciată, cât şi bourul. De altă parte, dacă s'au pus
din nou soarele şi luna, în schimb s'au lăsat afara
delfinii. In sfârşit, coroana care timbrează scutul
nu mai este, ca în stema lui Cuza Vodă, o coroană
princiară, ci o coroană regală, simbol al aspiraţiilor
înalte ale noului principe.

Stema aceasta, n'a avut nici ea o durată prea
hmgă, căci în mai puţin de şase ani a fost modificată.

Proiectul nou fiind depus pe biroul Senatului
în Iunie 1871, a fost adoptat în Iulie, iar apoi,
trecut la Cameiă, a fost votat abia în Martie 187a,
când a şi fost promulgata noua îege << pentru modi-
ficarea armelor ţării». ,
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Conform acestei legi, stema ţării se prezintă astfel:
Scut .scartelat. Iu cartierul l-iu, pe albastru, o

acvilă cruciată de aur, cu sborul în jos, încoronată
şi privind un soare ce se mişcă îu colţul drept,
ţine în ghiara dreaptă o spadă, în stânga un scep-
tru, ambele de aur (Ţara Românească); în cartierul
al a-lea, pe roşu, un cap de boiir de aur, cu o
stea cu şase raze între coarne şi însoţit de o lună
{crai noii) mişcând în colţul stâng, toate de acelaş
metal (Moldova); în cartierul al 3-lea, pe roşu, un
leu de aur încoronat, ieşind dintr'o coroană şi pri-
vitul o stea cu şase raze, toate de acelaşi metal
(Banatul Olteniei); în cartierul al 4-lea, pe albastru,
doui delfini de aur, cu capul în jos şi afrontaţi
(Regiunea maritimă)1). Peste tot: armele casei de
Hokenzollern.

Scutul timbrat cu o coroană regală de aur şi
susţinut de doi lei de coloare naturală, cu limba
şi ghiarele roşii.

Pavilionul de purpură, căptuşit cu hermină şi
bordat cu ciucuri de aur, este prins în vârf într'o
coroană regală de aur.

Deviza pe eşarfă albastră: NIHIL SINE J3EO.
Diferenţa între noua stemă şi cea promulgată în

1867 este foarte mare. In primul rând se introduc
două elemente noui: leul Olteniei şi delfinii. De altă
parte se modifică forma scutului, scobindu-ae în
laturi şi rotunjindu-se marginea de jos. In sfârşit,
se pun ca suporţi numai lei, înlăturându-se femeia
dacă.

In privinţa leilor, este foarte caracteristic faptul
că sunt reprezentaţi cu cozile trecând printre pi-
cioare şi este şi mai caracteristică motivarea din
textul legii ca în forma aceasta ei ar constitui
« simbolul Daciei». Noroc că aceşti lei cu cozile tre-
când printre picioare, au fost înlocuiţi în curând
prin lei heraldici, cu cozile pe spate.

J) In textul legii se spune: simbolul Ţărmurilor Matei
Negre.

STEMA ROMÂNIEI SUB ÎUÎGEWÎ CAROI* I
(Desen de D. Pectirarlu)

După proclamarea regatului s'a modificat şi co-
roana din vârful pavilionului, punându-se coroana
de oţel a României.

In sfârşit s'a adăugat şi decoraţia românească
cea mai mare din acel timp: crucea ordinului Steaua
României.

Toate aceste modificări însă, s'au făcut prin uz.
căci legea n'a mai fost schimbată în tot cursul
domniei regelui Carol I.

7. FEK.DINAND I

Sub urmaşul regelui Carol I, regele Ferdinaml I,
s'a menţinut stema din 1872, cu modificările in-
troduse prin uz, până la terminarea războiului peu-
tru întregirea României.

După ce toate ţinuturile româneşti, supuse până
atunci vStatelor străine, s'au alipit la regatul Ro-
mâniei, formând Statul unitar de astă/j, era abso-
lut necesar să se întocmească şi o nouă. stemă co-
respunzătoare situaţiei create regatului nostru.

In acest scop s'au numit încă din 1919, rând pe
râncî, diferite comisii de persoane competente, dar
ele n'au dat rezultatul dorit. Atunci, îu toamna
anului 1920 s'a constituit o comisie mai mare, care
după mai multe luni de muncă, a reuşit să întoc-
mească o stemă ce cuprindea nu numai emblemele
tuturor ţărilor ce compuneau România Mare, dar
era şi conformă regulelor heraldice.

Proiectul care a servit de bază pentru discuţiile
comisiei, a fost întocmit de heraldistul basarabean
Paul Gore şi Iui i se datoreşte azezarea scutului
cu emblemele ţărilor surori, pe pieptul acvilei Ţării

. Româneşti.
Astfel s'a ajuns la stema actuală a României,

care a fost promulgată, prin legea din 33 Iunie 1921,
înfâţişându-se astfel:

Scut albastru cu o acvilă cruciată de aur, încoro-
nată, şi cu ciocul şi ghiarele roşii, ţinând în ghiara
dreaptă o spadă, în cea stângă un sceptru de aur,
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Pe pieptul acvilei un scut scartelat, având în car-
tierul I pe albastru, o acvilă cruciată de aur, cu ciocul
şi ghiatele roşii, însoţită la dreapta de un soare, la
stânga de o lună, amândouă de aur (Ţara Româ-
nească) ; în cartierul al 2-lea, pe roşu, un cap de
bour negru, cu stea de aur între coarne, însoţit
la dreapta de un soare, la stânga de o lună conturată,
amândouă de aur (Moldova); în al 3-lea, pe roşu,
un leu de aur trecând spre dreapta, pe un pod de
auv, peste valuri naturale (Oltenia cu Banatul); în
al 4-lea, tăiat, în câmpul superior albastru, o acvilă
neagră ieşind dintr'o terasă roşie, însoţită la dreapta
de un soare de aur, iar Ia stânga de o lună conturnată
d<; argint; în câmpul inferior, de aur, şapte turnuri
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I. Bal?; Bisericile lui Ştefan cel Mare. (Buletinul Comi-

simiii Monumentelor Istorice, ig^5).
Bianu Hodoş : Bibliografia româtteaacă veche.
/. Bogdan ; Album paleografie.
I, Marţian; tJber die Jjatidesnameu Siebeubiirgeus. Bis-

triţa 1907.
/. Marţian: Contribuţie la eraldiea vechiului Ardeal.
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roşii, aşezate 4, 3 (Ardealul); jos în instiţiuue, pe
albastru, doi delfini de aur afrontaţi, cu capetele în
jos (Dobrogea),

Peste totul, scartelat argint-neg.ru, armele casei de
Hohenzollern.

Scutul timbrat cu coroatia de oţel a României şi
susţinut de doi lei de aur.

Pavilionul de purpură, căptuşit cu hermină, bordat
cu ciucuri de aur şi prins în vârf îutr'o coroană
de aur.

Decoraţii: colanul ordinului Carol I.
Deviza, pe o eşarfă albastră brodată cu nur:

NII-IIL SINE DEO.
c in.

Stoica Nicolaescu: Documente dela Mihai Viteazul. B«-
cureştl 1916.

P. V. Năsturel: Stema României, Bucureşti iSg>.
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Maisil Corni.; Stema ULotuâulet, Bucureşti 1931.
7. C. Filitti: Despre primele steme ale principatelor

române. In Cercetări şi documente privitoare Ia istoria
principatelor române, Bucureşti



SIGILIUL STATULUI

Fiecare autoritate de Stat are un sigiliu principal,
pe carc-1 întrebuinţează pentru garantarea autentici-
tăţii actelor ce liberează, sau pentru asigurarea se-
cretului corespondenţei oficiale, şi unul sau mai multe
sigilii secundare, pentru actele obişnuite.

Iluli'i (ic al" delii Petru Şchiopul Hulă iun- delii MaU-i Busarnb

Sigiliul principal al autorităţilor Statului, repre-
zintă stema cea mică a României şi are de jur împre-
jur o inscripţie, cu numele autorităţii. El se aplică
cu tuş sau cu ceară roşie.

Autorităţile centrale — ministerele — au sigiliul
principal de dimensiuni mai mari (45—50 mm. în
diametru). El reprezintă stema mijlocie a României
şi de jur împrejur, inscripţia cu numele Ministerului.
Acest sigiliu se aplică pe decrete sau alte acte im-
portante, imprimat în relief, ca un timbru set.

Corpurile legiuitoare—Adunarea Deputaţilor şi
Senatul —• au şi ele câte un sigiliu principal, de 60—65
mm. în diametru. El reprezintă stema cea mate a
României şi numele corpului legiuitor. Se aplică de
regulă cu tuş.

Sigiliul principal Statului, al care se pune pe legile
ce se promulgi, pe actele importante de Stat şi p.e cele
internaţionale. El reprezintă stema cea tuare cu pavi-
lion a României, iar inscripţia de jur împrejur, cu-
prinde numele regelui. De pildă: Carol /, prin graţia
lui Dumnezeu şi prin voinţa naţională, rege al României,
sau Carol II prin graţia lui Dumnezeu şi prin voinţa
naţională. Regele Românilor. Sigiliul cel mare al
Statului, se păstrează la Ministerul Justiţiei.

Pe unele decrete sau brevete de decoraţii, se-pune
şi sigiliul personal al Regelui, cu stema cea mare a
României şi cu numele Regelui,

ISTORIC. — In cancelariile vechilor Domni ai
Ţării Româneşti, Moldovei şi Ardealului, existau si-

' gilii principale, care purtau numele de 4 pecetea cea

mare domnească », sau pe latineşte «sigillum manis »,
Mărimea lor era de 8o—100 mm. în diametru şi re-
prezentau, de regulă, stema ţării, împodobită cu
arabescuri şi înconjurată de o inscripţie cu numele
şi titlurile Domnului respectiv. Aceste sigilii, se în-

Ilulii tic aur 11 lui Alexandru II Hulii de nur delii l'clru Cercel

trebuinţau la actele mai importante ce eşiati din
cancelariile domneşti; hrisoave, porunci, acte di-
plomatice, etc.

In veacurile XIV—XVII,- actele de acest Tel se
scriau pe pergament, din care cauză sigiliul nu se
putea aplica direct pe act, cu ceară sau cu tuş, ci
se imprima pe o pecete mare de ceară, care se atârna
cu şnur colorat. Pecetea de ceară avea forma unei
emisfere; pe baza. ei, se imprima sigiliul.

In împrejurări foarte rare şi numai la unele do-
cumente solemne, scrise pe pergament, se atârna,
în locul pecetiei de ceară, una de aur, de forma unei
capsule rotunde, împodobită pe faţă cu stema ţării
sau cu figura Domnului, iar pe verso, cu o sceiiii
biblica. Pe margine, era gravată o inscripţie eu nu-
mele şi titlul Domnului şi cu indicarea persoanei sau
instituţiei căreia i se dădea actul.

Uneori, tot la actele solemne scrise pe pergament,
se atârna o pecete de ceară, pusă într'o cutie rotunda
de metal, ca să o apere de stricăciune. Sigiliul se
imprima pe faţa superioară a pecetiei de ceară,
peste un strat de niiniu roşu.

Iri veacul XVIII şi în prima jumătate a veacului
XIX, pecefcile atârnate se întrebuinţează tot mai
rar, iar sigiliul cel mare domnesc se aplică direct pe
act, sau cu tuş roşu, sau pe un strat rotund de ceară
roşie, lipită pe act, In unele cazuri, peste ceara roşie
se aplică o foiţă de aur.

Pe actele scrise pe hârtie, sigiliul domnesc s'a
aplicat totdeauna, direct, cu tuş roşu. c, m.
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Steagul este simbolul suveranităţii Statului asupra
teritoriului naţional. Originea steagului este, evident,
militară, El s'a ivit clin nevoia de a oferi luptă-
torilor un semn de recunoaştere şi un punct unde
să se poată concentra,

Pentru o armata, steagul este simbolul fiinţei sale,
simbol către care se îndreaptă aspiraţiunile tuturor
celor cari luptă, adunaţi în jurul lui. Iii are im
caracter aproape sacru. De aceea jurământul do
credinţă al armatei .se depune pe steag. *Şi cei ce-1
poartă sunt datori sâ-şi dea sângele şi viaţa pentru
apărarea lui.

Steagurile capturate de o armată îu răxboi, simt
considerate ca mărturii ale victoriei, Iva fel mărtu-
risesc ţ;i steagurile înfipte pe cetatea sau oraşul
câştigat. Predarea unui steag, înseamnă supunere
şi respect faţă de autoritatea ce exprimă. De nci
pană la funcţia lui de simbol al suveranităţii nu e
decât un pas.

Tradiţia românească a steagurilor este veci ie. iCa
îşi are rădăcini în steagurile Romei şi ale Daciei.

STEACiUKJUJ ROMANI}, I A Romani steagurile se
numeau vcxillum (drapel) pentru infanterie şi signnm
(stindard) pentru trupele de cavalerie. Orice unitate;
a unei legiuni sau al unei trupe auxiliare, creată cu
un anumit scop, formând astfel o comandă aparte,
trebuia să aibe un vexillum al său propriu. Acest
vexillum consta dintr'o bucată de pânză pătrată, de
coloare diferită şi cu franjuri pe margini, care se
fixa pe un lemn pus de-a-curmezişul în vârful unei
suliţe sau unei prăjim, întocmai ea prapuvilc bise-
riceşti. Vexillul purta ea legendă numele corpului
<U' iînnată din care se formase unitatea, precum
şi numele împăratului.

Apoi fiecare legiune avea ea simbol figura unui
animal determinat, eo o purta pe steagurile sale. Cele
mai multe din aceste simboluri sunt semne zodiacale:
stelele care au prezidat la naşterea legiunilor şi caro
se bucurau de o adoraţie divină.

Aceasta ue-o sjnmt categoric Ovidiu l) care, în
descrierea pe care o face asupra anului lui Romul us,
se joacă cu însemnarea dublă a cuvântului siguutu:
semn zodiacal şi steag. Ivi afirmă că pe timpul său
legiunile purtau Iu steaguri .şi semnele zodiacului.
Cum însă aceste iuscnme erau adorate de cătro Ro-

') OvliHil, Kusli, I I I , loy ,SIM|. '

mani, înţelegem uşor de ce legiunile celebrau ziua
naşterii acvilei legionare şi a steagurilor; «ob nalalcm
aquilae, ob natales signarnm»l).

Astfel legiunea I-a Minervia, creată de Domiţian,
are ca simbol un berbec, a IV-a şi a V-ft Macedoniea,
a VI-a Victrix, a VH-a Claudia, a VlII-a Augusta,
a IX-a I'Vetensîs, a X-a Gemina, toate ante nugitstice,
aveau ca simbol taurul, pentrucă el era semnul
zodiacului acelei luni în care domnise Venus Gene-
trix, zeiţa protectoare a casei Julia. Dimpotrivă,
legiunile a Il-a Augusta, a XIY-a Gomina, a XXII-a
l'rimigenia, care erau creaţiuiti ale lui August, purtau
cu simbol capricornul, st<;;\ sub cure se uăscuw; împă-
ratul. Mai târziu, legiunile :i JV-a Klavia, a XIEI-a
!ji a XVI-a Gemina au drept simbol leul; iar legiunile
a I-a şi a II-u Adjutrix au Pegasul, considerat ca
semn zodiacal în cosmologia babiloniană; cobortele
pretoriane mi .scorpionul, care corespunde lui Marte,
y,cut războiului şi străbunul poporului roman. In
ceesi ce priveşte mistreţul, deşi el nu figurează între
semnele zodiacului, îl constatăm totuşi ca simbol pe
steagurile legiunii a XX-a Valcria Victrix, cum se
vecie pe monetele Ini Victorinus, şi ca simbol al
legiunii I-a. Italica, cum ne arata monetele lui Gal-
lienus. El se explică uşor clacă ne amintim că mistreţul
este menţionat între animalele sacre de pe steagurile
celei mai vecbi armate romane. Legiunea I-a
Italică, ercdţie a lui Nero, se compunea numai din
Italici, şi era firesc să capete un simbol italic.
Tot pentru acelaşi motiv, poate, şi Tiberins- a pus
legiunea XX-a Vnlevia Victrix sub semrml mistve-
ţului.

Iu sfârşit, treime să amintim că pâua la Suptinuus
Scverus, simbolul animalic era disjuis ]>e coada
steagului, dedesubtul pbaleieloi-, pe când în sec, III
a început a fi aşezat în vilrfnl steagului, cum se
vecie de pildă pe un uiomiumiit descoperit la Vinii-
naciuiu.

Nnnieroiusele mărturii antice, descoperite de arheo-
logi în săpăturile întreprinse în ultima vreme şi con-
servate pună în zilele noastre, ne-au adus informaţii
preţioase asuura Udului uinl« w \>ăstruu steagurile
(srniîiti'lor romani'. In fiecare lagăr militar exista un
spaţiu c«re era destinat aşc:/,ării steagurilor, acvilei
sfinte a legiunii, statuoi în picioare a îni]>riratului

•) C. i i ,
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precum şi altarelor zeilor militari >). Acest spaţiu, sau,
mai bine zis, această casă a însemnelor nu avea un

STE.\GURI
liii|>l columna Tiaiaul, de Cihorius (Muzeul Militar)

STEAGURILE ROMÂNEŞTI. Nu avem nici o măr-
turie care sa ne spună că poporul român a folosit în
epoca naşterii sale vreun însemn în jurul căruia se
adunau cetele cnejilor. Totuşi logica istorică ne
îndeamnă să credem că românii nu puteau forma
o excepţie în acele timpuri, Şi aceasta cu atât mai
mult cu cât ei descindeau din două popoare mari:
Romanii şi Dacii, ambele pline de obiceiuri militare.

Documentele care s'au păstrat amintesc abia pentru
sec. al XlV-lea şi următorii de steagurile oştirilor
româneşti. Pe lângă documentele scrise, ni sau păstrat
şi câteva steaguri din trecut.

Pentru principatele române, însemnele domneşti şi
ostăşeşti, spre deosebire de cele bisericeşti, sunt cu-
noscute sub numele de steag. Este adevărat că, cu
ocazia intrării în Bucureşti în ziua de 3 Februarie
1715 a lui Alexandru Ipsilanti ce venea ca
domn deta Constaiitinopol, se pomenesc şi pra-
pore pe lângă steagul Agiei, steagurile domneşti
şi steagurile celorlalte categorii ele participanţi la
acest alaiu. Acest lucru, însă, nu este de ajuns să ne
facă să conchidem că însemnele oştirilor şi voevozilor
noştri din trecut se numeau prapore. Cauza- care a
determinat pe cercetătorii de până acum să conchidă
acest lucru este, credem, tocmai faptul că steagurile
purtau foarte adeseori zugrăvite pe ele sfinţi, luând
astfel înfăţişarea unor icoane care semănau foarte
mult cu steagurile bisericeşti. Mai târziu, sub in-
fluenţa terminologiei apusene, steagul a putut lua

nume al sun propriu, ci se considera ca făcând parte
din praetsiriuni, întru cât se găsea în el, la spatele
usiei curţi cu pilaştri, lângâ bazele statuelor impe-
rii) le.

STiUi.iURiu-; DACE. Din lipsă de mărturii, nu
cunoaştem formaţia trupelor dace, nu ştim dacă în
organizaţia lor militară se adoptase sistemul roman
al legiunilor, rnauipulelor sau centuriilor, constatăm
în^ă <i la ele folosirea drapelelor (vexiUum) şi stin-
d.'irdelor (si»num), ceea ce probează diviziunea lor
în mai multe corpuri.

Drapelul dac consta dîntr'o bucată de pânză pă-
trată, coloTatâ diferit, cu franjuri pe margini, fixată
Jn vârful unei hucăţi de lemn sau suliţe întocmai ca
irexittul roman, având pe dânsul cusut ca emblemă
fim şarpe.

Stindardul era un balaur cu capul de lup şi gura
deschisă, de i se vedeau dinţii şi limba, şi fixat cu
gâtul de o prăjina. Capiii fiind de bronz sau de argint,
stindardul dac făcea să se audă un şuerat, când vântul
pătrundea prin gura lupului.

Mai totdeauna ambele însemne se află alături şi
'«licori chiar combinate, adică însemnul masiv, ba-
laurul, este împreunat cu vexiUum.

'} In ordine ierarhică, zeii militari simt: Jiipîter
Optituus Maxîmus care, Însoţit de zeiţele Jmio şi Minerva
alcătuiri Triada Capitoltiiă, Marş Ultor, Victoria, Fortuna!
llonoa, l'ietas, Bonus Eveutua, etc. După aceştia urmau în
ordinea descendenţii: Genius, Virtus şi Aquila Sancta Le-
gitmis, care formau .\umintt Caslrorum, In sfârşit, după
aceştia urmau: signa legioiiis, adică steagurile, care erau
asimilate zeilor.

STEAGURI DACE
Dupî columna Trnlana, du Cithortus (Muzeul Militar)

numele de drapel pentru trupele pedestre şi stindard
pentru cele călări. In realitate, ambele denumiri
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, i,ui ŞTIJKAN CI»I, MARIO
(Muzeul Militiu")



76 ENCICLOPEDIA ROMÂNIEI

mi sunt decât ceeace am văzut că erau sigtuim şi
vexillum la Romani. Ceva mai mult, la noi, în sfera

noţiunii steag intră orice fel de pânză albă sau
colorată, cu sau fără marca ţării, cu sau fără

DOMNESC AL T,UI
(Dlipft C. /. Cărţulia)

sfinţi pe ea, prinsă pe o prăjină. Şi credem că ceeace
a determinat adoptarea termenilor de mai sus a
fost tocmai nevoia de a se da o importanţă mai mare
unor anumite steaguri şi anume acelora care sunt
purtate de oştire, ale căror formă şi detalii sunt sta-
tornicite prin legi şi regulamente, predându-se şi re-
trăgându-se unităţilor prin înalte decrete.

Numeroasele mărturii scrise, care s'au păstrat până
în zilele noastre, ne dovedesc că existau, atât pentru
.Muntenia cât şi pentru Moldova, două categorii de
steaguri: steaguri mari şi steaguri mici.

Ni s'a păstrat un desen executat îu colori de un
artist al curţii imperiale anstriace, reprezentând un
steag domnesc moldovenesc al lui Ieremia Movilă,
care a fost capturat de Mihaiu Viteazul în Martie
1601, în lupta dela Gorăslâu, şi dăruit apoi de acesta
împăratului împreună cu multe altele polone şi
turceşti. Steagul are fondul roşu cu o bordură galbenă
deschisă, iar la mijloc stema Moldovei (capul de
zimbru cu o stea cu opt raze între coame şi de o parte
şi alta câte o lună nouă) înconjurată de un cerc dea-
supra căruia se află o cruce. Pe colţul drept al fon-
dului roşu, clin spre prăjina, este un dreptunghiu pe
care se află titulatura Domnului.

Cât priveşte steagurile Ţarii Româneşti, din acele
timpuri, avem doar descrierile lor. Sporitorii, redac-
torul memoriilor lui Gheorghe Basta, descriind eve-
nimentele din 13 Noemvrie 1593, zice că Mihai desfă-
şoară steagul cel mare al ţarii care era de damasc
alb. Pe damasc se arată nn corb pe frunză de ienupere
verde şi care avea în cioc o îndoită cruce de argint,
suflată cu aur, semn şi marcă foarte veche şi prin-
cipală a Ţării Româneşti, Tot acelaşi scriitor vor-
bind despre bătălia dela Mirăslău din Septemvrie
1600, dintre imperiali, comandaţi de Basta, şi 'Minai,
spune: « .. .mai îtrtâiu însă porunci (Mihai) să-i aducă
steagul cel mare, steagul ţării. Acest steag, foarte
vechili şi privit de Români ca sfânt, era de damasc
alb, având zugrăvit im corb, pe un câmp verde,

purtând în cioc o cruce roşie şi îndoită. Mihai puse
de-1 scoaseră de pe lancea pe care era atârnat şi îl
vârî în sânul său, dând astfel pildă la ofiţerii săi de
făcură asemenea spre a scăpa cât mai multe steaguri t.
In sfârşit, Spontani descriind ceremonia primirii
grandioase pe care Radu Şerban (1602—1611) a
făcut-o reprezentantului împăratului Austriei, care'
venise să-i aducă un steag, ca semn de întărire în
domnie, zice că steagul trimis era de damasc roşu,
ţesut cu flori de aur cu două vârfuri, pe el cu acvila
imperială, încoronată cu o diademă împărătească şi
ţinând în ghiare un crucifix; de altă parte era emblema
Casei de Austria simbolizând toate ţările aparţină-
toare. După ce domnul primi steagul din mâinile
trimisului, aducând mulţumiri Maiestăţii Sale şi asigu-
rându-1 de credinţă până la moarte, Spontoni spune
că se formă cortegiul pentru intrare în capitală;
pedestrimea mergea în şiruri de câte patru, iar după
ea' dona steaguri ale ţarii; unul de damasc alb, având
zugrăvit pe el corbul cu crucea dublă, iar celălalt de
coloare roşie purtând chipul Fecioarei, cu hieroglife.
Intre aceste două fu aşezat steagul împărătesc.

Ar mai fi de semnalat steagul lui Mihnea Vodă
Radul, aflat astăzi la muzeul istoric din Belgrad. El
este de moire roşie-vişinie cu franjuri, lung de 139 cm.
şi lat de 105 cm, şi poartă următoarea inscripţie:
«Io Mihail Radul, cu mila lui Dumnezeu dormi al
Ungro-Vlahiei şi al părţilor vecine arhiduce».; Şi
lângă o cruce cu tivituri de un albastru deschis : «TC,
XC. NHEA»,

STEAG OSTĂŞESC MUNTI3N1ÎSC
DIN 1-IMPUI, U J 1 ŞUE.BAK CANT ACUZI NO (Mlizulll Militar

Văzând cum se înfăţişau steagurile domneşti care
erau şi ale ţării, putem conchide că atât steagurile
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Moldovei cât şi cele ale Munteniei, erau făcute din
mătase, tafta sau damasc, şi purtau stema ţării pe
ele, Pentru Muntenia erau de preferinţă albe, iar
pentru Moldova roşii. Apoi spre deosebire de cele
ostăşeşti, steagurile ţării nu aveau sfinţi. Şi acest
lucru e uşor de explicat, mai ales când ştim că erau
confecţionate în afară din ţară, probabil la Constan-
tinopol, şi veneau din partea Sultanului care era de
altă religie decât cea creştină. Că Spontoni aminteşte
şi de un steag al Ţării Româneşti, care avea pe o parte
stenui ţării iar pe cealaltă chipul Fecioarei şl pe care-1
numeşte tot al ţării, aceasta este, poate, o confuzie,

A doua categorie de steaguri este cunoscută în
izvoare sub numele de steaguri mici sau ale oştirii.

In toate cronicele noastre se pomeneşte că unităţile
armatei îşi aveau steagurile lor proprii. Ele erau
împărţite de către domn atunci când unităţile luau
fiinţă. «Şi aşa era, zice d. General Rosetti, căci
fiecare unitate avea nevoie de un însemn vizibil
pentru adunare, însemn care arăta unde era căpi-
tanul, şi aceste însemne — steaguri — se împărţeau
cu ocazia constituirii lor».

Aceste steaguri care se dedeau atât unităţilor mari
cât ,şi celor mici nu erau făcute după o normă con-
stantă, ci variau, după cum de altfel varia şi coloarea.
Documentele ne dovedesc că erau sau de coloare
roşie — de preferinţă pentru Moldova — sau de
coloare albă - pentru Muntenia— sau chiar altfel
colorate. Insă ceea ce era comun pentru însemnele
ambelor principate, era faptul că aveau pe ele
chipul unui sfânt. Toate documentele mărturisesc
acest lucru, ca şi cele doua steaguri originale pe
cari le posedăm: unul moldovenesc dela începutul
secolului al XVI-lea şi altul muntenesc din secolul
al XVII-lea, Primul este cunoscut sub numele de
steagul lui Ştefan cel Mare şi se afla astăzi în Muzeul

Militar Naţional, iar al doilea sub numele de
steagul lui Şerban Cantaeuzino1). Aflat la Dresda,

aceasta a fost adus de curând în ţară. Atât unul cât şi
celălalt sunt steaguri ostăşeşti din vremea sus arain-

STRAGUT, PANDURILOR r,UI 'i'UDOB. VI.AOIMrRESCU
(După Năsturel)

f

2) Greşit poartă aceste denumiri, căci în realitate ele sunt
steaguri ostăşeşti iar nu domneşti. • •

STIÎAGUE,
DIN PRINCIPATUL ŢÂRII KOMANKŞTJ (1S22—2«)

Dupil Nilslnrel, (Muzeul Militai)

tiţîlor domni. Cel moldovenesc are forma dreptun-
ghiulara cu dimensiunile de 1,200 m/0,900 iu şi este
făcut din atlaz roşu având pe el cusut cu fir de
argint Sfântul Gheorghe, şezând pe un tron, cu
spada în mână şi călcând în picioare un balaur cu
trei capete. De o parte şi de alta, doi îngeri, unul
la dreapta capului ţinând în mână o sabie, altul
în stânga ţinând un scut şi ambii sprijinind pe
capul sfântului o coroană.

Pe margine, de jur împrejur, se află următoarea
inscripţie:

•f 0 mucenice şi biruitorule mare Gheorghîe, tu care
in nevoi şi în nenorociri eşti grabnic ajutător şi cald
sprijinitor, şi celor îndureraţi bucurie nespusă, pri-
meşte dela noi şi această rugăminte a smeritului tău
rob, a Domnului loan Ştefan Voevod, din mila lui
Dumnezeu domn al Ţării moldovei, păslrează-l pe el
neatins în lumsa această şi în cea viitoare, prin rugă-
ciunile celor ce te cinstesc pe tine, ca să ic proslăvim
•pe tine în veci, amin. Şi s'a făcut aceasta în anul
7008, iar al domniei lui 43.

Steagul a suferit o reparaţie radicală, căci privit
cu atenţie se poate uşor constata că din ştofa-i origi-
nală n'ati mai rămas decât părţile pe cari sunt cusute
inscripţiile şi chipurile amintite mai sus. Acestea
au fost aplicate foarte îngrijit pe im fond de catifea
nouă de coloare vişinie închisă, spTe deosebire de
coloarea ştofei originale care este roşie deschisă.

D-l Constantin I. Caradja, într'o comunicare făcută
în 1933 la Academia Română, vorbeşte despre exi-
stenţa încă a unui steag ostăşesc moldovenesc, identic
cu cel de mai sus, şi care se află astăzi în proprietatea
muzeului istoric din Stokholm, considerat ca,, fiind
de factură rusească, din secolul al XVI-lea..

Steagul socotit a fi al lui Şerban. Cahtaca?ino,
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este tot un steag de oşti, în formă pătrată, cu latura
de 1,600 m. Pânza este de mătase formată din trei

STEAG OSTĂŞESC MOIXJOTONSSC (1S34-—TS^9)
Dupi iVărJurji. (Muzeul Militar)

fâşii orizontale, şi are pe ea zugrăvit Domnul
Nostru Isus Christos şezând pe un tron împărătesc,
ţinând cu stânga, pe genunchi, HvangheEa deschisa.
Mâna sa dreaptă e întinsă, binecm'ântând. Deasupra
acesteia, pe un câmp cu arabescuri, care are şi trei
stele cu câte şase raze, sta următoarea inscripţie cu
litere slave dar cuvinte româneşti: VITEJI EA
DIREAPTĂ SA BIRUIASCĂ.

Păşind mai departe, sprijiniţi pe documentele
scrise de care dispunem, observăm că şi steagurile
ostăşeşti din secolul al XYIir-lea şi începutul celui
de al XlX-lea se aseamănă foarte mult cu cele des-
crise mai sus. Din acest timp Muzeul Militar Naţional
posedă pentru Ţara Românească steagul pandurilor
lui Tudor Vladimirescu, pe care sfinţii şi hieroglifele,
caracteristice steagurilor ostăşeşti, sunt nelipsiţi.
Mai există de asemenea în Muzeul Militar steagul
Agiei din 1S22, din Muntenia, precum şi alte patru
steaguri socotite de Năsturel ca fiind steaguri dom-
neşti clin -vremea Domnitorilor Alexandru D. Ghica,
(şrĥ prghfi Bibescu, dar cari în realitate nu puteau
fî defcat steagurile primilor ostaşi organizaţi sub regu-
laţrnenţ^e.organice, la. 1830, şi cari au folosit până la
fS3;4,;câad; steagul capătă cu totul alt aspect (tricolorul

"naţional)^ Primele trei steaguri sunt de mătase. Coloa-
rea, găibue deschisa, predomină la câte trele. Pe unul,
.wfş^^jjŞsi^şasa.-.'lb'ÎBŞ-. —căci celelalte două sunt
eotiplet degradjaţe: syşi.tid multe bucăţi lipsă — se
yedepeMa^irttsfâiit; probabil Arhanghelul Mihail,
cit, o solită. în mânii: stângă iar cu dreapta ţinând la
giaă a trompetă;Oin care suflă. Sfântul este'zugrăvit
pe: un fond albastru irLconjurat de o ghirlandă aurie
deasupra căreia abia se distinge o coroană princiară;
pe faţa cealaltă, Sfântul Oheorghe în costum de
cavaler, călare pe un. cal alb, ucide o scorpie. Pe
pânza cehii de al doilea steag,; bine înţeles pe bucăţile

cari s'au mai putut păstra, se vede contuml unui
scut înconjurat de ramuri de stejar; iar în interiorul
lui se află încrucişate un buzdugan şi o sabie, cărora
însă li se văd mimai câte un capăt. Pe sfera buzdu-
ganului este imprimată o acvilă. Pe faţa cealaltă
nu se poate distinge nimic. De asemenea şi pe bucata .
de mătase al celui de al treilea steag, abia se poate
vedea pe una din feţe un cap de leu, In sfârşit, al
patrulea steag este de mătase roşie, având pe tina din
feţe, de jurîinprejtir, un chenar de flori aurite iar
în mijloc, pe un scut, o acvilă cruciată de attr
cu sborul jos, stând pe o teTasă din acelaşi metal.
Susţinători sunt doi lei de aur conturn aţi. La spatele
scutului se văd: o sabie la dreapta şi un buzdugan
la stânga, apoi steaguri, suliţe, halebarde, tunuri,
obuze, tobe şi ghiulele. Scutul are deasupra o coroană
princiară. Pe cealaltă faţă este zugrăvit un chenar
de flori aurite, iar la mijloc, Sfântul Gbeorglie călare
pe un cal alb omorind o scorpie pe o terasă verde.

Asupra datării acestor patru steaguri, în lipsă de
alte mărturii sigure, avem de admis două ipoteze:
sunt steagurile cari au servit oştirii între anii 1829—
1834, fapt pentru care pledează şi colorile pânzelor
lor •—galbenă şi albastră, pentru Ţara Româneasca,
albastră şi roşie pentru Moldova — statornicite astfel
prin Regulamentele Organice, sau sunt steaguri cari
datează dinainte de epoca regulamentelor organice.

Pentru perioada 1830—1859, chestiunea insemnelor
româneşti pare încă nelămurită cu toate că este o
epocă mai apropiată de zilele noastre şi cu toate că
posedăm însemne din această vreme pentru ambele
principate.

Pentru Ţara Românească ni s'au păstrat şase dra^.
pele şi două stindarde, aşe/.ate astăzi •îrF&ala
de onoare a Muzeului Militar. Toate aceste
opt steaguri se aseamănă perfect între ele,

STEAG OSTĂŞESC MUNTENESC (1834—1S63)
(Muzeul Militar)

în ceea ce priveşte colorile şi figurile ce le au; se
deosibesc însă numai prin dimensiuni: drapelele au
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forma pătrată cu îatura de 1,440 m, iar stindardele de
aceiaşi formă, darcukttiradeo^oo. Toate sunt formate
din câte trei făşii orizontale, de mătase, aşezate astfel:
sus roşie, la mijloc gaîbenă, jos albastră, iar în vârful
prăjinii câte o acvilă coronată şi cruciată, având trăs-
netele în ghiare. Pe făşia gali jenă se află zugrăvită o
acvilă de coloare naturală cu sfoorul jos, cruciată şi
coronată princiar, ţinând în dreapta im buzdugan ţar
în stânga o spadă, ambele de aur. O ramură de stejar
şi alta de măslin formează o ghirlandă împrejurul
acvilei. Iii dreapta şi stânga ghirlandei—pe făşda
galbenă - - se aîlfi câte o stea cu şase raze ele aur.
In colţurile steagului se află câte o acvilă de aur la
fel ou cea precedentă, cu singura deosebire, că în
loc de buzdugan are un sceptru.

Steagurile în cauza snnt din vremea Domnitorului
Alexandru D, Ghica (1834—1842) şi. poate chiar din
primul an al domniei lui, adică din 1834, iar nicidecum
din vremea lui Barbu Ştirbei, precum susţine colonelul
Năsturel. Motivul care ne face să afirmăm acest lucru
e, în primul rând, coloarea steagurilor, iar în al doilea,
figurile lor. Corespund întocmai cu modelul ordonat
de sultan, prin hatişeriful împărătesc din 1S341).
Pentru prima dată apare atunci steagul cu cele trei
colori naţionale.

Documentele din acele vremuri ui le înfăţişează
ca având la colţuri şi litera A, mo-
nograma domnitorului, cu o coroană
princiară deasupra, iar dedesubt o
ghirlandă formată dintr'o ramura de

osrAşjjac M P N T K N K S C (1830—1854)
După Năsturel, (Mn«ul Miljtnr)

măslin şi, pare-se, un spic de grâu, pe drapele, iar pe
stindarde numai litera A cu coroana princiară deasupra.

La anul 1843 venind la tron Glieorghe
Bibescu, acesta menţine tot steagurile din
vremea înaintaşului sau, însă peste cifra A
aplică litera G care este monograma sa. La

STISACS OSTĂŞESC MOT.BOVUNKSC (lK,|ţ)~1146a)
După. N/lsturct. (Muzeul Militar)

stindarde, pe lângă aceasta, mai aplică şi ghirlanda
arătată mai sus, cele de pe drapele rămânând ace-
leaşi. In felul acesta ne sunt arătate steagurile
acestui domnitor, pe documentele din vremea sa1).

Intr'adevăr se văd încă urmele cifrelor G şi B peste
care au tnst aplicate acvilele amintite. Cifra A a
primului domnitor care a distribuit drapelele nu se
mai poate distinge clin cauza monogramelor succeso-
rilor săi,

Prin urmare, faţă de cele arătate mai sus, putem
cmichide că deia Alexandrii D. Ghica şi până în
vremea Domnitorului Cuza, mi s'a distribuit oştiri-
lor Principatului "^ării Româneşti nici un steag, în
afară de cele date dorobanţilor de judeţe hi
1851, în număr de 18, care se aseamănă cu primele, cu
deosebirea mimai că fiecare din acestea moi are şi
marca simbolica a, judeţului respectiv. Au rămas deci,
pentru tot acest timp, aceleaşi steaguri date de Domni-
torul Alexandru ]). Ghica în urma hatişerifului tur-
cesc, având aceleaşi colori aşezate orizontal — roşie,
galbenă şi albastra — cărora la fiecare schimbare
de domnie, Ji se schimba numai monograma dom-
nească, fapt ce se poate observa şi astăzi sub acvilele
dela colţuri,

Trecând la steagurile. Principatului Moldovei folo-
site de oştire în anii 1830—1859, observăm că, lucru-
rile sunt cu totul deosebite, în această privinţă,, faţă
de cele din Principatul Ţării Româneşti.

*) Tot acolo st arata cwa trebius s& fie şi steagul negna.
toresc; Muzeul Militar posedi un asemenea steag,

l) Dlpkmuţ Kr, 51 clin sg AprlUo 1845 pentru înaiiitMea
Iul 1. Potoceaiiu, precum şi planşete rejjuîataentulni «Şiebale)
Recruţilor», tipărit k 1847.



So rvXCICr,0F13DlA ROMÂNIEI

Muzeul Militar Naţional posedă un drapel şi un
stindard, despre care Năsturel spune că au fost
distribuite oştirilor moldoveneşti de către
Minai Sturz a în anul 18,34. Ambele stea-
guri sunt identice în ceea ce priveşte colo-
rile şi desenurile de pe ele, deosebindu-se
numai prin dimensiuni. Drapelul este de

STEAG JtlTNTENIÎSC DE DOROBANŢI DE
(MUKUI MililOI)

tafta şi are forma pătrată cu latura de 1,440 ni. Colorile
sunt: roşie şi albastra, dispuse astfel ca în cele patru
colţuri sâ se formeze patru pătrate roşii, iar la mijloc
o cruce albastră; cti alte cuvinte, pe câmpul roşu al
steagului se află a cruce albastră. Pe faţă se vede
stema Moldovei: un cap de bour aurit, având între
coarne o stea de argint cu opt raze; o ghirlandă
verde de măslin înconjoară stema, iar deasupra se
află o coroană princiară. Toate sunt pe crucea al-
bastră. Pe colţurile steagului, în centrul pătratelor
roşii se afiâ câte o stea de argint cu opt raze. Pe
cealaltă faţă este Sfântul Gheorghe. călare pe im
cal alb, în costum de cavaler, omorînd o scorpie ce
se află pe o terasă verde. In mijlocul pătratelor roşii
dela colţuri se află monograma M de aur cu câte o
stea de argint cu opt raze deasupra. Din inscripţia
cu litere de aur, n'au mai rămas azi decât cuvin-
tele: Al Miliţiei Principatului Moldovei...

Stindardul este indentic cu drapelul de scris, diferind
numai prin dimensiuni. Latura sa este de 1,150 m.
Se mai văd şi urmele unei inscripţii cu litere de aur:
Al Miliţiei Principatului Moldovei I-iul de cavalerie
Regiment laşan 1834:

Aceste doua steaguri au servit oştirilor moldove-
neşti până la anul 1849, când au fost înlocuite cu
altele pe care Muzeul Militar, de asemenea, le po-
sedă.

Steagurile distribuite în anul 1849 sunt de mătase
şi au forma pătrată. Primele două sunt drapele cu

latura de câte 1,350 m, iar al treilea este stindard
cu Satura de 0,650 ni. Toate sunt identice cu cele
din vremea lui Mihai Sturza, ca deosebirea că pe
crucea albastră este un scut timbrat cu o coroană
princiară, iar în mijlocul său un cap de bour de argint,
având între coarne o stea cu şase raze din acelaşi
metal. Ca susţinători sunt doi delfini cu ochii roşii,
câte imul de fiecare parte a scutului. O ghirlandă de
măslin şi stejar înconjoară stema. Pe cealaltă faţă
se află în colţuri litera A, iar sub sfânt, cu litere de
aur, numele unităţii respective.

In sfârşit, Muzeul Militar posedă încă trei stea-
guri moldoveneşti de infanterie, cari diferă de cele
descrise mai sus în ceea ce priveşte numai dispoziţia
colorilor şi a desenurilor. Sunt de mătase roşie şi.
au forma dreptim ghiulară cu dimensiunile de 1,50
m/1,26 m. fiecare. Colţurile lor prezintă patru drept*,,,
unghiuri roşii, purtând câte o stea de aur cu şifâ
raze. Pe patrulaterul albastru se văd încă urinele
unei ghirlande poleite cu aur în interiorul căreia se
mai poate zări o coroană. Prăjina are în vârf o
lance scobită, având în interior o stea cu şapte
raze. Lancea stă pe un glob aurit.

Aceste.trei steaguri au fost distribuite oştirii în anii
1856—1S59, adică în timpul Căimăcămiei. In această
privinţă există textul unui ordin, de zi cu Nr. 20
din 1S58, iscălit de Konaki Vogoridiy: î a ; care se
spune că se aprobă confecţionarea a trei steaguri
pentru înlocuirea steagurilor batalioanelor I-iul şi al
II-lea precum şi pentru al III-lea batalion din nou
înfiinţat. De asemenea se cere în sus numitul ordin
ca toate trele steaguri sâ corespundă modelelor înfă-
ţişate. Şi tot prin el, confecţionarea lor se încredin-
ţează Ia trei doamne: Ecaterica Konaki- Vogonfâi] -•
Ecaterina Balş, născută Dimachi, şi Elena Ghica,

născută llonici.
Deşi în ordinul de mai sus se arată că

steagurile ordonate vor înlocui pe cele
vechi, totuşi un alt ordin al capului de
atunci al oştirii spune că cele două

STEAG OSTĂŞESC MODEI, iB6o, (1861—1RS3).
După Năsturel, (Muzeul Militar)

steaguri vechi date în păstrare Regimentului, de
jandarmi, trec şi rămân la cele două batalioane ..de
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Sesori, înfiinţate din nou în Aprilie. De aici rezultă
că cele două steaguri din vremea lui Grigore Alexandru
Chica, nu numai că nu au fost scoase din uz, dar
s'au ţinut şi mai departe în serviciul unităţilor, şi,
probabil, fără ni do modificare, întru cât nu se pome-
neşte nimic în această privinţă.

Din cele arătate până aici eu privire la steagurile
Principatelor Române, pentru epoca 1830—1859,
rezultă că;

1. Odată cu regulamentele organice se stabilesc
şt colorile steagurilor ambelor principate; pentru
Moldova albastră şi roşie, iar pentru Muntenia albastră
şi galbenă.

2. Pe când în Principatul Ţării Româneşti, colorile
arătate mai sus stau numai până în anul 1834, c&nd
sunt înlocuite cu roşie, galbenă şi albastră, în Mol-
dova se menţin până în timpul1' Domnitorului Ale-
xandru loan Cuza.

3. Pe când în Principatul ţârii Româneşti, stea-
gurile date oştirii în timpul lui Alexandru D. Ghica
servesc până în vremea lui Cuza — adoptându-se
numai sistemul înlocuirii monogramelor domneşti de
pe colţuri—în Moldova, Ia fiecare schimbare de domn se
înlocuiau şi steagurile, colorile însă rămânând aceleaşi,

4. Pe când .steagurile din Moldova au nelipsit
capul de bnur şi chiar chipul sfântului, cele din
Muntenia au dela 1834 încoace vulturul, afară de cele
ale dorobanţilor de judeţe cari, pe ifnij*ă acesta, nmi
au şi emblema judeţului respectiv.

Abia în timpul Domnitorului Alexandrii loau Cuza
se adoptă pentru însemnele ambelor ţări tricolorul
compus din roşu, galben şi albastru. K adevărat ea
prin convenţia dela Paris din 7/19 August 1858, se
prevedea ca ostile ambelor ţări să păstreze steagurile
lor actuale, urmând să poarte în viitorii câte o
banderolă albastră, după modelul prezentat la Con-

venţie, totuşi în timpul lui Cu/.a se îm-
part steaguri cu. tricolorul naţional.

Steagul poartă cele trei colori şi cravată
albastră, iar deasupra inscripţia: ON( >R K

Pe Jâiigâ acestea, Muzeul Militar poseda, printre
colecţKLe sale, patru exemplare de steaguri, pe caie

Năsturel, descriindu-le, le clasează ca
model 1863. Ele datează, credem noi, din
1861. Această ipoteză merită crezare cn
atât mai mult cu cât vedem că stea-

STIÎAC. OSTAŞICSC, MODKr,
(Muacul Mllltnr)

PATRIA, şi acvila romană purtând, crucea în gură.
Pe fiecare steag se află înscris numele şi numărul
corpului căruia aparţine.

KT, OSTĂŞESC M O I M ' I , lHi)7
(MluL Ia Miticul MHItnt N'iifloiinL)

îiL cauză corespund cu stilul vremii. Adică,
sunt formate din trei (uşii: voşte, galbenă şi al-
bastră; a« pe eU' acvila pe pieptul căreia este
aplicat un scut cu stema Principatelor Unite —
capul do bour îtitr'o parte şi acvila în cealaltă;
pe coLţurile flotante ale steagului, litera A închisă
cu câte o ghirlandă din numiri dedafini. Apoi chiar
cuprinsul alin. 4 din înaltul ordin de zi Nr. 274 din
10 Martie jHfrj, semnat de Domn şi de Generalul I,
Km. Kloresui vine să întărească presupunerea noastră
că la i8(>i treime să se fi împărţit steaguri oştirii
raci sun fi categorie; «Având în vedere eu dela
unul i<%r frlnă acum, Regimentelor Nr, 6 şi 7 şi.
HatnHoaiK'lm- de geniu şi vânători nu li s'au dat
drapele nefiind hotărîtfi nici o emblemă»,.,

Modelul iW>3, distribuit sub Domnitorul Clina se
menţine şi sub principele Carol I până în 1874, deşi
între timp Constituţia din •186(1 ca şi legea pentru
fixarea armelor Iloniflnici din IMJ (art. 6) şi legea
pentru modificarea armelor ţării din 1872 (ort. 6)
schimbase dispoziţia orizontală ii culorilor.

Conform acestor legi, colorile drapelului trebuesc
iujcv.ute vertical, în ordinea unnătorea: albastru alături
do prăjina drapelului, galbenul la mijloc, iar roşul
la margine, «flotând».

Aceleaşi legi mal prevăd că drapelul armatei va
avea la mijloc stema ţârii, iar acela al autorităţilor
civile nu va purta stemă,

Când s'au confecţionat însă drapelele diferitelor
regimente, s'au depăşit întrucâtva dispoziţiile celor
două legi, introdticându-se următoarele inovaţii la
drapelul armatei:

a) Stema ţării a fost înconjurată de o ghirlandă,
de frunze de laur argintii;
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b) In cele patiu colţuri ale pânzei drapelului, s'a
cusut cifra regelui Carol I, de aur, încoronată şi în-

conjurată de a ghirlandă de frunze de
laur argintii.

Această formă a drapelului armatei
s'a menţinut şi sub regii Ferdinand I

OSTĂŞESC MOD^I, igi+
(Muzeul
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Bulă de aur dela Petru Cercel
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însemnele regalităţii române — simboluri ale auto- Desigur că de cele mâi multe ori, coroanele din
rităţii Supreme-—simt -^coroana regală, buzduganul, portretele domneşti nu reproduc • coroane reale, ci
mantia re^afă şi pavilionul regal. cautâ mimai să simbolizeze suveranitatea; de aceea

ŞL formele lor sunt atât 'de variate.

COROANA REGALĂ

Dintre insemnele regalităţii române, cel ni ai im-
portant este coroana. lin datează deta încoronarea
primului rege Carol I (io Mai i8H.t) şi este confec-
ţionată din oţelui unui tun, cucerit dela Turci în
războiul pentru independenţă (1877).

Forma oi este cea obişnuită a coroanelor regale: un
cerc frontal de oţel, împodobit, cu pietre oblonge,
rombice şi perle tot de oţel. Dela marginea supe-
rioară a cercului, se ridică ti fleuroano mari, alter-
nând cu 8 colţi mai mici, terminaţi în perle. Din
vârfurile flenroanelor, pleacă spre mijlocul coroanei
S lame înguste, de foraia arcuită şi împodobite cu
mărgăritare. Ele se unesc la mijloc într'un glob, în
care este înfiptă crucea «Trecerea Dunării». Toate
elementele coroanei sunt de oţel, chiar şi perlele,
numai căptuşeala interioară este de catifea purpurie.
A fost executată în Arsenalul Armatei din Bucureşti.
Pentru Regina Rlisabeta s'a confecţionat o coroana
de aur.

ISTORIC. — Coroana a fost dela început, în-
semnul principal al Domnilor români. Iu portretele
ctitoriceşti, Domnii munteni şi moldoveni, sunt re-
prezentaţi aproapt totdeauna, cu coroane de ~aur
pe cap; tot astfel, pe unele monete şi pietre funerare.
Coroana obişnuită a acestor Doimii, este coroana
princiară descinsa. cu 3 snti 5 fleuroane; numai
raix'ori - şi în timpurile mai no ui — găsim şi co-
roane îsieluHC. In veacurile XW şi XV, coroanele
Domnilor noştri sunt mici, asemenea coroanelor
princiare heraldice; în veacurile următoare, devin
tot mai înalte şi bogat împodobiţi1, cu frunze şi ara-
bescuri sculptate sau ajurate. Uneori, coroanele par
a fi formate din plăci late de aur, lipite una de
alta şi împodobite cu frunze tji flori gravate. In
epoca fanariotă, Domnii sunt reprezentaţi tot mai
rar cu coroana pe cap; la ceremonia învestiturii,
ei poarta cuca ienicerilor, iar la ocazii solemne,
işlicul.

In veacul XlX-ka, coroana este aşezata pe n
pernă sau masă, lângă figura domucLvscil,

BUZDUGANUL
Buzduganul a fost adoptat de regele Ferdinand I,

ca un însemn al puterii regale, căci sceptrul n'a fost
niciodată uzitat în România. Buxduganul regelui
l'erdinand era de aur şi i-a fost oferit de către po-
porul romanesc, ptiu subscripţie publică, la 10
Mai 10,20.

Regii Carol I şi Carol II n'au purtat buzdugan, ci
baston de mareşal. Forma Iui este a unui baston
rotund, lung de 35 cm. şi acoperit cu catifea purpurie,
împodobită cu acvile emetate de aur, ce alternează
cu capete de bour, tot de aur. La capete, "bastonul
este ornat cu frunze de stejar, de aur,

ISTORIC, — Domnii munteni şi moldoveni, aveau
ca semn al puterei lor, buzduganul şi sabia. Ele fi-
gurează atât pe niouetele vechi, cât şi în sigiliile,
stemele şi drapelele vechi, In timpurile mat noui,
unii Domni, ca de pildă Dimitrie Catitemir, sunt
reprezentaţi ţinând în mână mi baston scurt, ase-
menea bastonului ele mareşal; cu toate acestea,
buzduganul şi sabia (iataganul), au continuat să fie
până la Cuza Vodă, însemne domneşti,

MANTIA RUGALĂ

Primul rege tă României, care a întrebuinţat la
încoronare mantia regală, a fost Verdinand I, Re-
gele Carol I s'a încoronat în uniformă de general.
Mantia regală a lui Perdinand I, este de brocat roşu,.
lungă până la glezne, cu un guler mare de hermină,,
tivită pe'margini şi căptuşită înl&untru cu heinu'na..

ISTORIC. • - Prima reprezentate a urnii Domn
ronifm în costum de galfi, se întâlneşte pe monetele-
lui Miretia cel Bătrân. Domnul are. pe cap coloana
princiara deschisa, e îmbrăcat îivfcr'a mantie lungă,
până la glezne, cu guler lat de hermină, şi căptuşită tot.
cu hermină, In mâna dreaptă ţine buzduganul (uneori.;
spada sau suliţa), în mâna stângă globii! erudget,^

.Domnii romani următori, atât mtiaţetrljeât;. iiy
moldoveni, poarlă toţi o mantie asemănătoare-—•.
numită ctvftîiu dnr bl tuia nu este totdeauna her-
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mină. Sub Fanarioţi, se poartă la. ceremonia învesti-
turii cabaniţa ienicerilor, asemănătoare cu caftanul
domnesc, iaT la ocazii solemne, un anteriu larg, cu
guler de blană. Domuii din veacul XIX reintroduc
mantia, dar confecţionată din mătase, cu trenă
foarte lungă şi cu guler mare de hermină.

PAVILIONUL REGAL

Legea pentru fixarea şi stabilirea armelor Ro-
mâniei din 1867, prevede că drapelul sau pavilionul
Domnului va fi ca al armatei, adică tricolor, şi va
avea la mijloc stema ţării. Tot astfel, prevede şi
legea pentru modificarea armelor ţării din 1872.

Când însă s'a confecţionat pavilionul domnesc şi
apoi cel regal, s'a dat coloarei galben dela mijloc,
o lăţime dublă cât colorilor albastră şi roşie. Pe
coloarea galbenă s'a cusut stema ţării, iar la colţu-
rile colorilor albastră şi roşie, s'a cusut câte o co-
roană regală de argint.

Pentru principele moştenitor, s'a stabilit un pavilion
identic cu cel regal, dar fără coroanele din colţuri.

Sub Ferdinand I, pavilionul regelui şi al princi-
pelui moştenitor au fost complet modificate.

Atunci, pavilionul regelui consta dintr'un drapel
de coloare roşie vişinie, având pe margine o bordură
galbenă, cu colţi albaştri. In mijlocul drapelului se afla
stema cea mică a ţării, de caTe atârna crucea ordi-
nului «Mihai Viteazul».

M. S. Regele Carol II a aplicat crucea «Mihai
Viteazul* pe toată întinderea pavilionului, ca un
simbol al regalităţii eroice, şi a fixat în. centrul crucii
stema cea mică.

Pavilionul principelui moştenitor, este de coloare
albastră închisă, cu bordută roşie cu colţi galbeni,
şi are, la mijloc, stema cea mică a ţării. :

Pavilionul reginei, este identic cu al regelui, dar
fără crucea ordinului « Mihai Viteazul »; cel al prin-
cipilor regali este la fel cu al principelui moştenitor,
dar fără bordură.

CIFRA REGALĂ

Este iniţiala numelui regelui, care se întrebuin-
ţează pentru marcarea obiectelor aparţinând suve-
ranului sau casei regale, ca en-tâte pe scrisorile şi
cărţile regelui şi ca semn distinctiv pe drapele^şţ1

uniforme. Primul rege, Carol I, a avut ca cifră doi C
adosaţi şi intercalaţi ^ C > r e S e ! e Ferdinand doi F
adosaţi ^ şi regele Carol II, doi C, la fel cu ai
lui Carol I. De regulă, cifrele regale au deasupra o
coroană.

ISTORIC. — Domnii Ţârii Româneşti şi ai Mol-
dovei aveau obiceiul să-şi pună pe anumite obiecte
sau în sigiliile mici, numai iniţialele numelui lor.

După 1834, apar cifrele, mai ales..pe drapele;
Mthail Sturdza are un M ; Alexandru Chica, un A ;
Barbu Ştirbei, un B; Alexandru Criza, un A,

c. m.

N DOMNESC DIN MOLDOVA
în secolul al XH-tea
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DECORAŢIUNILE ROMÂNEŞTI

Decoraţiunile sunt semne distinctive ale unui oidia
sau insemnele de orice fel care se conferă ca răsplată
celor ce şi-au câştigat merite deosebite în serviciul
patriei sau al Suveranului.

Ordinele româneşti, ca şi feluritele categorii de
insemne se institue prin legi speciale. Decoraţinnile
se conferă numai de M. S. Regele, atât din propria
Sa iniţiativă — -proprio motu —, cât şi în baza pro-
punerilor făcute de miniştri. Ele se acordă pe viaţa
şi sunt personale.

Unele decoraţiuni au nn caracter ocazional, fiind
create spre a răsplăti fapte săvârşite cu prilejul
unui anumit eveniment, sau spre a perpetua numai
amintirea lui. Astfel sunt, mai ales decoraţiunile de
război, sau cele comemorative.

Altele însă, au un caracter permanent, deoarece
nu sunt legate de o anumită împrejurare, ci se con-
feră în cursul timpului, tuturor celor ce s'au distins
într'un domeniu oarecare de activitate.

O categorie aparte e aceea a semnelor «onorifice»
care, deşi permanente, au un caracter comemorativ,
întrucât se decernă după un număr de ani de ser-
viciu în armată sau în funcţiile civile.

Ordinele au mai multe grade, care se deosebesc prin
metalul însemnului şi prin mărimea şi modul de a-1
purta. Aceste grade, în ordine ascendentă, sunt
următoarele: cavaler, ofiţer, comandor, mare ofiţer,
cruce, colan,

De altă parte, unele decoraţiuni nu se pot conferi
decât unui număr limitat de persoane, specificat
adeseori pentru fiecare clasă sau grad; altele, unui
număr nelimitat.

In sfârşit, anumite decoraţiuni sunt rezervate
numai cetăţenilor români şi nu pot fi conferite
străinilor.

Decoraţiunile se conferă pria Decret Regal, iar titu-
larului i se eliberează un brevet.

Ordinele sunt administrate de Cancelaria Ordinelor
din Ministerul Afacerilor Străine.

Cetăţenii români decoraţi ca o distmeţiune onori-
fică străină vor trebui, potrivit art. io al. III din
Constituţie, să ceară autorizarea prealabilă a M. S.
Regelui, prin mijlocirea Cancelariei Ordinelor.

Portul unei decoraţiuni străine, fără autorizaţia
cuvenită, atrage după sine, anumite penalităţi. Sunt

supuşi penalităţii şi cei cari poartă o decoraţie ce nu
li s'a conferit, ori de o altă clasă sau grad.

Condamnările pentru fapte infamante atrag şter-
gerea din registrele membrilor decoraţi şi ridicarea
dreptului de a purta decoTaţiunea conferită.

Pot fi de asemenea radiaţi dintre membrii Ordi-
nelor acei care au săvârşit fapte grave în contra
onoarei de om.

Legile şi legvuamenteîe decoraţiunilor naţionale
prevăd ierarhia gradelor precum şi ierarhia Ordi-
nelor, Crucilor şi Medaliilor.

Unele decoraţiuni (de exemplu de râsboi) com-
porta recompense.

Decoraţii cu insemnele ordinelor «CaroL I * şi
«Ferdinand I», primesc salutul şi onorurile mili-
tare dela ofiţeri şi soldaţi, oricând le poartă în chip
reglementar, Deasemenea, membrii acestor ordines
cari au grade inferioare, sunt datori să salute pe cei
cu grade superioare.

In sfârşit, membrii decedaţi ai unor ordine, au
dreptul la onoruri militare, conform gradului.

Până astăzi, se pot stabili următoarele epoci în
istoria decoraţiunilor româneşti:

1. PRIMEU3 IKCERCĂRI [1S60—1876), când Dom-
nitorii Alexandru loan I şi Carol I, au creat câteva
medalii şi ordinul « Steaua României», dar nu le-au
putut acorda decât unui număr foarte restrâns de
persoane.

2. INSTITUIREA SISTEMULUI DE DECORAŢIUNI
ROMÂNEŞTI' (1877—igji), când dobândindu-se pe
rând independenţa, regalitatea şi unitatea naţională,
s'a creat şi stabilit sub regii Carol I, Ferdinand I şi
în primii ani de domnie ai regelui Carol II, un întreg
sistem de decoraţii de pace şi războiu, cuprinzând
ordine, medalii, cruci şi insigne.

3. REORGANIZAREA Şl MODERNIZAREA (dela
până astăzi), când regele Carol II a reorganizat ve-
chile ordine naţionale şi a creat altele.noui; de ase-
menea, a stabilit o nouă ierarhie a diferitelor deco-
raţiuni.

După forma şi importanţa IOT, decoraţiunile roma
neşti se grupează în următoarele patru categorii
ordina, medalii, cruci şi insigne,
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ORDINELE
Sunt decoraţiunile care atribue celor distinşi cu

ele calitatea de membri ai unei organizaţii proprii:
ordinul. In fruntea fiecărui ordin se află un Mare
maestru, care este M. S. Regele. Marele maestru este
ajutat de un Cancelar, care este ministrul Afacerilor
Străine şi de un Consiliu de Onoare, compus de regulă
din patru membri, numiţi prin decret regat. Toate
chestiunile privitoare la ordine, se rezolvă prin Can-
celaria Ordinelor, dela Ministerul Afacerilor Străine.

Membrii ordinelor sunt de diferite grade: cava-
Ieri, ofiţeri, comandori, mari ofiţeri, mari cruci,
colane. In mod normal, numirea într'uu ordin se face
în primul grad inferior, iar pentru înaintarea dintr'un
grad într'altul, se cere un anumit stagiu. Fac ex-
cepţie dela aceste reguli decoraţiunile conferite : motu
proprio, membrilor Familiei Regale, capilor de State,
principilor de Sânge, persoanelor marcante străine.

Există ordine, care nu au decât grade superioare.
Ordinele româneşti sunt de trei categorii; ordine

naţionale, ordine •militare şi ordine culturale.

I. ORDINELE NAŢIONALE

i. STEAUA ROMÂNIEI (1864)

Bste cel mai vechi ordin naţional, creat de Vodă
Cuza. însemnele lui n'au fost acordate decât unui
număr foarte redus de persoane.

Abia în 1877, după proclamarea independenţii,
Carol I a instituit în mod definitiv acest ordin, prin.
legea votata în ziua de 10 Mai, stabilind 5 grade:
cavaleri, ofiţeri, comandanţi (comandori), mari ofi-
ţeri şi mari cruci.

Ordinul a fost reorganizat de regele Carol II în
1932 şi în 1937, când se înfiinţează un grad în plus,
denumit clasa I, a cărui erarliie a fost stabilită
între mare cruce şi mare ofiţer (Monit. Of. Nr, din
34, III, ig37,pag 2452). însemnul ordinului se prezintă
astfel: cruce bizantină (repetată) de metal, smălţuită
albastru închis şi având în centru un' medalion
rotund de smalţ, roşu, cu bordura albastră închisă,
înconjurat de o coroană verde de frunze de stejar.
Medalionul, are pe £aţă cifra regelui Carol I, iar pe
bordură inscripţia: In ficle salus şi pe verso data
1877. Intre braţele crucei se află câte o acvilă cruciată
de metal, iar deasupra crucii, coroana regală de metal.

Panglica este de cnloare roşie, cu câte o dunga
argintie pe margini.

Deosebirile între grade sunt următoarele:
a) La cavaleri şi ofiţeri mărimea crucei este de

40 mm,, iar marginile, acvilele cruciate şi coroana
sunt de argint, 3a cavaleri şi de aur, la ofiţeri.

h) Pe. panglica de Ofiţer se afla o rozetă.
p) Şi- cavalerii şi . ofiţerii poartă decoraţia pe

partea stângă a pieptului (militarii şi civilii), iar
civilii în ţinută de gală, la reverul stâng al fra-
cului.

d) La comandori, crucea este în mărime de 50 mm.,
iar marginile ei, acvilele cruciate şi coroana, sunt de
aur. Se poartă atârnată la gât.

e) La marii ofiţeri, crucea este la fel cu cea de Co-
mandor şi se poartă la gât. La ea se mai adaugă o placă
de argint, în forma unei stele cu 8 raze dianiantate,
în mărime de 65 mm. Pe stea, este aşezat medaliontf
din centrul crucii şi cele 4 acvile cruciate, Pi nea se
poartă pe paTtea dreaptă a pieptului.

j) însemnele gradului clasa I, se compun din crucea
ordinului, de argint, în diametru de 60 mm, atâr-
nată de capătul rinei lente şi din placa ordinului,
care este o stea, de formă pătrata, cu razele de
argint, în diametru de 75 mm, având aplicată în
mijloc crucea ordinului.

Lenta (cordonul) este de mătase, lată de 10a
mm, de culoare roşie, cu o dungă argintie la mijloc,
lată de 18 mm, şi se poartă dela timarul drept spre
coapsa stângă.

însemnele militare au două spade încrucişate pe
crucea ordinului.

g) La marile cruci, se adaugă un cordon de pan-
glică în coloarea ordinului, lat de 100 mm,, care se
poartă transversal pe piept, dela umărul drept spre
coapsa stângă şi se termină jos într'o fundă, de care
atârnă crucea de comandor de 60 mm. Deasemeuea, şi
dintr'o placă de argint de 75 mm., pe care se găseşte
crucea ordinului. Şi aici placa se poartă pe pieptul drept.

însemnele acestui ordin, conferite militarilor,' au
sub coroana regală două spade încrucişate cu vâr-
furile în sus.

Numărul membrilor români ai ordinului « Steaua
României» este următorul: -pentru civili, mari cruci
clasai 50; mari ofiţeri 75; comandori 200; ofiferi .
500; cavaleri 1000; pentru militari: mari cruci 10;
clasa I 15 ; mari ofiţeri 25; comandori 75; ofiţeri
150; cavaleri 350.

ISTORIC. — Când Cuza Vodă a creat ordinul
« Steaua României», n'a putut să facă să se voteze
o lege specială,, deoarece nefiind un Domn inde-
pendent, nu putea conferi decoraţii. IU însă a co-
mandat la Paris {Ia casa Kretly), un număr de decor
raţii pentru trei grade: cavaleri, ofiţeri şi comandori,
care au şi sosit la Bucureşti în cursul anului 1865.
Ele se deosebiau de cele actuale numai prin faptul
că medalionul roşu din centrul crucii, avea pe faţi
două mici coroane de lauri, cu cifrele 5 şi 24, (simbo-
lizând datele alegerii lui Cuza în Moldova 5 Ianuarie;
în Muntenia 24 Ianuarie), şi pe bordură inscripţia*.
Genere d carie fratres; iar pe revers, cifra îui Criza
Vodă [A). Aceste decoraţiuni au fost conferite 'proprio
motu, numai câtorva dintre devotaţii Domnului.

După abdicarea sa, lăzile cu decoraţii, găsite la
palat, au fost păstrate până în preajma războiului
pentru independenţă. Carol I a hotărît atunci modi-
ficarea lor şi completarea cu gradul de mare ofiţer
şi mare cruce.

Modificarea a constat în faptul că, s'a pus p-eiaţa
medalionului din centrul crucii,. acvila cruciată
stând pe un. fulger, iar pe bordură inscripţia: In jide
salus; pe. revers, cifra lui" Carol I. In acel aş timp,
s'a confecţionat o variantă, cu spadele încrucişate
sub coroana regală, şi alta pentru fapte de vitejie
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săvârşite în război, cu spadele încrucişate puse
peste cruce la gradele superioare şi peste panglică
la cavaleri şi ofiţeri. Prima decernare a decoraţitmilor
s'a făcut în cursul lunilor Septemvrie şi Octomvrie
1877, cu ocazia luptelor dela Plevna.

Primul regulament al ordinului este din 1885; al
doilea, din 1906; acesta din urmă fixează numărul
membrilor la 2000 şi anume: cavaleri 1000; ofiţeri
720; comandori 200; mari ofiţeri 60; mari cruci 20.

Atât legea cât şi regulamentul acestui ordin, au fost
modificate în mod radical în 1932 ţi 1337, prin Legea
pentru reorganizarea ordinelor naţionale şi prin regula-
mentul acestei legi, {Mon. Of., Nr. 101 şi 161 din io.32).

2. COROANA ROMANJEr {i88r]

Creată de Regele Carol I, cu prilejul proclamării
regatului. Ca şi «Steaua României», acest ordin
are menirea să răsplătească serviciile deosebite aduse
Statului. Se conferă atât militarilor, cât şi civililor.
Are cinci grade: cavaleri, ofiţeri, comandori, mari
ofiţeri şi mari cruci. Sunt 150 mari cruci; 300 mari
ofiţeri; 300 comandori; 1500 ofiţeri şi un. număr
nelimitat de cavaleri.

însemnul se prezintă astfel: o cruce de Malta,
smălţuită roşu închis, ca marginile de metal, având
la mijloc un medalion rotund, tot din smalţ TOŞU
şi cu bordurii albă. Acest medalion poartă pe faţă
cifra regelui Carot I şi pe bordură inspcripţîa: « Prin
noi înşine—14 Martie 1881 » -•-, iar pe revers, la
mijloc: 10 Mai şi pe bordură: 1866—i8yy—1881,
Intre braţele crucii, se află câte o coroană regală
<le metal. Panglica ordinului este albastră, cu o
dungă de argint la mijloc.

Deosebirile între grade sunt următoarele:
a) La cavaleri şi ofiţeri, mărimea crucii este de

40 mm,, iar marginile ei şi coroanele regale sunt de
argint la cavaleri şi de aur la ofiţeri. Se poartă pe
partea stângă a pieptului (militari) şi de revorul
stâng al fracului (civili).

b) La ofiţeri, panglica are o rozetă de aceiaşi
coloare.

c) La. comandori, mărimea crucii e.ste de 50 mm.,
marginile şi coroana SUsit de aur, Se poartă atâr-
nată U\ fţiit.

d) La marii ofiţeri, pe lângă crucea de comandor,
atârnată la gât, se adaugă o.placS de argint de 65
unii., de forma unei stele cu 8 raze, pe care se, află
medalionul din centrul erucei şi cete 4 coroane. Iţa
se poartă pe pieptul drept.

e) La marile cruci, se poartă crucea de.comandor
de 60 mm,, atârnată la funda cordomilui, «ire este
de aceiaşi coloare cu panglica ordinului şi se poartă
de pe tunarul drept, la coapsa stângă, Placa de argint,
de 75 nun., în formă de stea cu 8 imej are la mijloc
crucea ordinului. Iva se poartă pe pieptul stâng.

însemnele pentru militari sunt la fel cu cele pentru
•civili.

ISTORIC. ,— La crearea acestui Ordin,. îu.. ;i88.r,
decoraţia se. deosebea întru câtva de cea acjuală,
prin -faptul că medalionul din, centrul qrneii avea pe
faţă coroana.României,, de-argint la cavaleri şi de

aur la celelalte grade. Deasemetita, între braţele
crucii, era câte o cifră a regelui Carol î. Panglica,
deşi era de coloare albastru închisă, ca şi cea actuală,
avea la margini câte o dungă argintie. In sfârşit,
dimensiunile crucilor şi plăcilor erau altele.

Prin regulamentul din x88$, s'au .stabilit atât for-
malităţile de primire în ordin cât şi modul de a se
purta însemnele, precum şi .îndatoririle membrilor, Un
al doilea regulament s'a publicat 111 ro.06, iar îu 1933
s'a modificat atât legea cât şi regulamentul ordinului,
prin legea de reorganizate a ordinelor naţionale.

3, CAROL I (1906)

înfiinţat de regele Carol I în amintirea jubileului
de 40 de ani de domnie. Acest ordin este considerat
ca cel mai înalt în ierharia ordinelor naţionale şi
are un număr foarte limitat de membri (15) şi numai
două grade: cavaleri mari cruci (10) şi colane (5).

Decoraţia ordinului Carol I se prezintă astfel:
cruce treflată de smalţ roşu, cu marginile de aur,
având între braţe câte 9 raze de aur. Pe cruce, se
al'lfi o acvilă încoronată, de argint, cu aripile întinse
şi ţinând în gluara dreaptă, o spadă, iar în cea stângă
un sceptru de aur, Pe pieptul acvilei, se află un me-
dalion rotund de aur, purtând efigia Regelui Carol I
iar pe revers, un medalion albastru, cu inscrip-
ţiunea 1861—10 Mai—1906, iar în centru cifra Re-
gelui Carol I. Deasupra Crucii se află aşezată Coroana
Regală de argint oxidat şi inscripţia: 1866—10 Mai
igo6. Sub medalion, o eşarfă de aur, cu inscripţia în
smalţ albastru: « Prin statornicie la izbândă».

Panglica ordinului este de culoare albastru deschisă,
cu câte o dungă de aur pe marigini, traversată de
un fir de mătase roşie,

Deosebirile între grade sunt următoarele:
ti) Cavalerii mari cruci, poartă un cordon de cu-

loarea ordinului, lat de 100 mm. care se poartă de pe
umărul drept la coapsa stângă, unde se leagă într'o
fundă, de care atârnă crucea ordinului, în mărime
de 70 mm. Pe lângă cordon, ei poarta şi o placă de
aur, în forma unei stele cu S raze, de 80 mm., în
mijlocul căreia este aplicată acvila ordinului.

b) Cei cu gradul colan, poartă crticea atârnată de
un lanţ de aur (colan), lung de 73 cm. şi format din
10 cartuşe, alternând cu 12 cifre de aur ale regelui
Carol. I. Cartuşele. reprezintă stemele Ţării Româ-
neşti, Moldovei, Casei de Hohemoîlern, Olteniei şi
Dobrogei de câte două ori,.Lanţul, se poartă îu jurul
gâtului, şi se încheie la spate printr'o acvilă de argint.

Pe lângă lanţ se poartă şi cordonul şi placa de
mare cruce. Toate împreună constitue însemnele gra-
dului colan,

ISTORIC. — La început, ordinul,;.Carol, I a avut
4 grade: comandor, mare ofiţer, mare cruce şi colan,
iar numărul membrilor era de 80 şi .anume: corna.ii-
dori 40; mari ofiţeri 23; mari crud 10; colane ,5,.•.De-
coraţia era. cea actuală,

Legea ordinului s'a publicat, în Mon.. Of. ,l?:iv gg
clirţ 1906. Ultimele modificări,,şi ierarhia ;mi.•ş'au,..star'
biliţ, prin Legea de organizare, a,qrdlrie|or.;na$oţţale
din 1932,
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4. FER.BINAND I (1929)

înfiinţat cu scopul (ie a perpetua amintirea Te-
gelui care a realizat întregirea României. Se conferă
numai Românilor, cari au contribuit prin activitatea
lor la înfăptuirea Unităţii Naţionale, (Legea în Mon.
Of., Nr. 107 din 1929; regulamentul, în Mon. Of.
Nr. 189 din 1930). S'a introdus modificări la data
de 18 Februarie 1937, Monitorul Oficial. Nr. 40.

Numărul membrilor acestui ordin este împărţit
în 6 grade astfel: Cavaleri 100, Ofiţeri 75, comandori
60, Mari Ofiţeri 40, Mari Cruci 15.

însemnul ordinului se prezintă astfel: crucea de
aur smălţuită, verde, cu capetele braţelor despicate,
în formă a doi F adosaţi T>^1 şi având deasupra co-
roana regală de aur, cu smalţul roşu vizibil.

Panglica este de. culoare albastru închisă, având
la mijloc o dungă galbenă, străbătută de un. fir roşu.

Deosebirea între grade este următoarea: la ca-
valeri, marginile crucii şi coroana sunt de argint; la
celelalte grade, sunt de aur.

Placa de mare cruce are forma unei stele rombice,
cu raze de aur, pe care este aplicată crucea ordinului.
Cordonul' este de culoarea panglicii ordinului.

liantul colanului este format din inele late de
aur, câte două, alternând cu cruci de ale ordinului
şi anume: 6 de smalţ verde şi 6 de smalţ albastru.
De lanţ atârnă crucea ordinului, de smalţ verde.
Gradul colan are.şi cordonul şi placa de mare cruce.

In privinţa modului de a purta decoraţia, este de
remarcat că atunci când un membru al ordinului
Ferdinand I, în gradul de colan, are în acelaş timp
şi gradul de colan al ordinului Carol I, va purta co-
lanul ordinului Carol I şi cordonul ordinului Fer-
dinand I. In niciun caz nu se vor purta împreuna
cele doua lanţuri ale colanelor.

In legea pentru reorganizarea ordinelor naţionale,
din 1932, ordinul acesta nu este trecut în tabloul de
ierarhizare a ordinelor naţionale, pentru motivul că
se conferă pentru merite speciale şi are ierarhia
stabilită prin legea lui proprie din 1929, unde se
spune că urmează după ordinul Caro! I.

5. SBB-VICItTIv CREDINCIOS (1932)
După desfiinţarea primelor trei clase ale ordinului

Carol I, s'au adăugat medaliei şi crucei « Serviciul
Credincios » trei clase: comandor, mare ofiţer şi mare
cruce, care formează un ordin nou, cu acelaş nume.
Având numai trei clase superioare, acest ordin a
fost intercalat în ierarhia ordinelor naţionale, imediat
după. ordinul « Carol I» şi înaintea ordinului « Steaua
României )>.

Numărul membrilor ordinului «Serviciul Credin-
cios » este de 225 şi anume: comandori 150; mari
ofiţeri 50; mari' cruci 25.

însemnul ordinului se prezintă astfel: cruce de
smalţ albastru azuriu, având la mijloc un medalion
de aur, care poartă pe faţă stema României, iar pe
revers, inscripţia: «Serviciul Credincios». Peste bra-
ţele crucii, se află o coroană aurită de frunze de lauri,
iar deasupra, coroana regală a României, tot de aur.

Panglica este formată din. trei dungi verticale, egal
de late, dintre care două în albastru deschis, la mar-
gine şi una alba la mijloc.

Deosebirea între grade este următoarea:
a) I A comandori, crucea este de 50 mm. şi se

poartă atârnată la gât.
b) însemnele de Mare Ofiţer se compun di a Crucea

Ordinului în diametru de 37 mm, atârnată de o
panglică de mătase lată de 37 min şi din placa de
Mare Ofifer, care este. o stea cu razele de argint de
formă pătrată, în diametru de 75 mm, având apli-
cată la mijloc Crucea Ordinului de yj mm. diametru,
în centrul căreia se află Stema Ţării, iar deasupra
Stemei, Coroana Regală.

Crucea se poartă pe pieptul stâng, iar placa pe
pieptul drept.

o) însemnele de MaTe Cruce se compun din:
Crucea Ordinutui de 56 mm diametru, atârnată de
capătul unei lente de mătase, lată de gg mm, şi
placa de Mare Cruce, care este o stea cu razele de
aur, de formă pătrată, în diametru de 85 mm, având
aplicată în mijloc Crucea Ordinului, în centrul căieia
se află Stema Ţării, iar deasupra Stemei, Coroana
Regală.

Lenta' se poartă pe umărul drept înspre şoldul
stâng, iar placa pe pieptul stâng.

Pang'ica ordinului este formată din 3 dungi egale,
două albastru deschis pe margine şi una albă la mijloc.

In ordinul « Serviciul Credincios », nu se numesc
decât bărbaţii de Stat, cari au fost prini-uriniştri cel
puţin 3 luai, cei cari au fost cel puţin 7 ani miniştri,
înalţi demnitari cari au cel puţin 30 ani de seryieift
şi posedă marea cruce a « Stelei României », ctt$o::pf
cei ce s'au distins în mod deosebit în domeniul iâftei
sau ştiinţei, ori în folosul omenirii, -

TSTQRIC. — In anul 1878, s'a instituit, la propu-
nerea ministrului Afacerilor Străine de atunci, M.
Kogăiniceanu, medalia «Serviciul Credinciosi>. In
1906, s'a instituit şi o cruce cu acelaş nume. Ele se
menţin şi astăzi, cu unele modificări. Iu. anul 1931,
regele Carol II a creat şi un ordin naţional cu nu-
mele «Serviciul Credincios», care nu trebue con-
fundat cu medalia şi crucea cu acest nume.

Prin legea din 12 Februarie 1937 se înfiinţează
gradul de Colan şi gradul de Ofiţer al Ordinului.
«Serviciul Credincios». Numărul cetăţenilor români
cărora li se poate conferi gradele de Colan, şi d.e
Ofiţer ale Ordinului Serviciul Credincios, se limitează
după cum urmează: Colan 12 şi Ofiţer 300 (Mori.
Of. Nr. 40 din 18 Februarie ig37).

Descrierea Colanului e cuprinsă în regulamentul
publicat în Mon. Of, Nr. 6y din 24 Martie 1937.

II. ORDINB MILITARE
1. MIHAI VITEAZUI, (1916)

Creat de regele Ferdinand I, spre a răsplăti faptele
de eroism ale ofiţerilor în faţa inimicului. (Legea din
21 Dec. 1916, în Mon. Of. Nr. 223, din 25 Dec. 1916).

Ordinul are 3 clase, începând dela clasa III până
la clasa I, care este cea mai înalta decoraţiune de
răsboi. Numărul membrilor este nelimitat,
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însemnul ordinului se prezintă astfel: Cruce tre-
flată, smălţuită albastru şi cu marginile de aur; în
centrul ei, cifra de aur încoronată a regelui Ferdinand
I, iar deasupra, coroana regală de aur. Pe revers
crucea este smălţuită tot albastra şi poartă data 1916.

Panglica este de culoare roşie-vişinie, cu dungi
de aur la margini.

Deosebirea între clase constă numai în mărimea
crucii, dar cea de ci. I se poartă ca o placă, fără
panglică şi fără coroană.

Nu există regulament al acestui ordin, astfel ca
modalităţile conferirii ţi purtării decoraţiei s'au sta-
bilit prin uz, In. orice caz, este considerat ca cel mai
înalt ordin militar românesc.

Prin legea din 12 Mai 1927 (Mon. Of. Nr. 105
din 15 Mai 1927), se acordă ofiţerilor decoraţi cu
ordinul Mihai Viteazul anumite avantagii. In primul
rând, li se dau gratuit proprietăţi rurale în loturi
individuale de câte 25 jugăre; locuri de casă în oraşe
şi sate, de câte 500 m.p,, pe care le pot plăti în 20
rate anuale, apoi dreptul de a călători gratuit în
clasa I pe reţelele C.F.R., ale Navigaţiei fluviale
române (N.F.R.) şi ale Serviciului maritim român
(S.M.R.).

J. CRUCKA RlţCJINA MĂRIA (1917)

Pentru persoanele care ,s'au distins prin activita-
tea lor pe teren sanitar, în războml pentru între-
girea României.

Ordinul, are trei clase; numărul membrilor este
nelimitat.

însemnele ordinului se prezintă astfel: cruce ga-
inată (crucea Regina Măria), de metal smălţuit, atâr-
nată de o panglică portocalie.

La clasa I, cea mai înaltă, crucea are mărimea
de 48 mm. şi este smălţuită alb, cu marginile de aur.
Pe faţa ei, este aplicată o cruce mică de smalţ roşu,
iar pe revers, cifra încoronată, de aur, a Reginei,

La clasa II, crucea are mărimea de 40 mm., este
de metal galben şi are pe faţă aceeaşi cifră, iar pe
revers data: 19,17.

La clasa III, crucea are aceeaşi mărime, este de
metal brun şi poartă cifra şi data ca la cîasa II.

(Decret regal din 5 Februarie 1917, sub rezerva
ratificării ulterioare a Corpurilor legiuitoare. Ratificat
în Martie lyij. Regulamentul ordinului, în Mon.
Of. Nr. 155, din 30 Sept. 1917).

3. VIRTUTEA AERONAUTICĂ (1930)

vSe conferă numai aviatorilor militari şi civili, cari
s'au ilustrat prin fapte aeronautice atât în timp de
pace cât şi de războiu, (Legea din 28 Februarie 1931,
publicată în Mon, Of. Nr. .52 din 4 Martie 1931,
operantă dela decretarea ordinului, 31 Iulie 1930,
Mon. Of. Nr. 173 din 5 August 1930).

Ordinul, are 4 clase: crucea de aur, cavaler, ofiţer
şi comandor; numărul membrilor este nelimitat.

însemnele ordinului sunt: crucea, având în locul
braţelor orizontale, o aripa aviatică, iar în centru,
acvila României, purtând pe piept un scut cu

cifra regelui Carol II. Pe reversul crucii, inscripţia-
« Virtutea aeronautică» şi pe faţă: 1930. Panglica
este de culoare albastru-azurie, cu câte o dungă de
argint la margini şi îa mijloc.

La clasa «Crucea de aur », însemnul este de metal
galben; la celelalte, de smalţ albastru, cu scutul cel
mare de smalţ alb, cel mic de smalţ albastru., iar
cifra regală de aur. Mărimea de 30 mm. La clasa
ofiţer, se adaugă la braţul inferior al crucii o coroană
verde de lauri. Clasa comandor, este identică cu cea
de ofiţer, dar mărimea crucii este de 50 mm, Claseîe
« Crucea de aur » şi « cavaler » se pot acorda de trei
ori aceleiaşi persoane. In aceste cazuri, se adaugă
pe panglica decoraţiei câte o baretă de aur, pentru
«crucea de aur» şi câte o baretă de argint pentru
clasa cavaler.

Vor primi de drept « crucea de aur», baretă res-
pectivă sau clasa imediat superioară celei ce o po-
sedă, aviatorii români, cari în timp de pace vor bate
un record român sau mondial, iar în timp de războiu
vor doborî im avion inimic. De asemenea, cei ce vor
fi decoraţi în timp de râzboiu cu ordinul «Mihai
Viteazul *, pentru fapte aeronautice, vor primi de
drept « Virtutea aeronautică » clasa cavaîer, baretă
respectiva, sau clasa imediat superioară. însemnele de
răshoiu au între braţele micei, două spade încrucişate.

4. STEAUA ROMÂNIEI şi COROANA ROMANŢEI
CU CARACTER MILITAR (1916)

Comportă două spade încrucişate între ramurile
crucii, având panglica medaliei <i Virtutea Militară». Se
acordă ofiţerilor combatanţi decoraţi cu ordinele
« Steaua României» şi «Coroana României» în gra-
dele de cavaler, ofiţer şi comandor, pentru fapte de
arme, săvârşite pe câmpurile de luptă.

Această dispoziţie, s'a prevăzut mai întâi "în legea
instituirii ordinului « MLh.ai Viteazul» (art. 4) şi apoi
în decretul regal Nr. 1S1, din 9 Aprilie 191S {Mon.
Of. Nr. 10 din 1918).

III. ORDINE CULTURALE
1. MERITUL CULTURAL (1931}

Creat de regele Carol II, spre a promova cultura
naţională şi a răsplăti pe cei ce se disting pe terenul
ştiinţelor, artelor, literelor sau prin opere şcolare,
sociale, religioase şi de educaţie fizică.

Acest ordin, are 4 grade: comandor, ofiţer, cavaler
ci. I, cavaler ci. II. La acestea, se mai adaugă două
medalii: clasa I şi clasa II,

Clasele ordinului se conferi pentru opere de creaţie,
iar medaliile pentru deosebită sârguinţă în urmă-
toarele 8 domenii: a) litere şi opere literare; b) ştiinţa
teoretică şi practică; c) artă, muzică, teatru; i) opere
de cultura generală cum şi de ocrotirea culturii;
e) culte; f) şcoală; g) ceicetăşie, educaţie fizică,
sporturi; h) opere sociale,

însemnul ordinului constă dintr'o cruce pătrată de
smalţ violet, având la mijloc un medalion de metal,
cu bustul regelui Carol II şi pe'inucheo coroană de
lauri; pe revers, inscripţia: 4 Prin cultură'la libertate*.
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Deosebirile între grade sunt următoarele:
a) La comandori, mărimea crucei este de 50 mm.,

la celelalte grade de 40 mm.
b) La comandori şi ofiţeri, medalionul şi efigia regelui

sunt'de metal aurit; la cavaleri, de metai argintat;
0) La comandori, ofiţeri şi cavaleri ci. I, crucea

are deasupra coroana regală a României; la cavaleri
ci. I I este fără coroană.

Cât priveşte medaliile, ele au pe faţă bustul re-
gelui Carol II, iar pe revers o ramură de lauri şi
inscripţia: Prin cultură la libertate. Medalia ci. I,
este de metal aurit; cea de ci. II, din metal argintat.
Dimensiunea lor este de 30 mm.

Panglica decoraţiilor şi medaliilor, are următoarele
culori:

a) Litere şi opere literare: albă cu două dungi
violete la margini;

b) Ştiinţă teoretica şi practică: alba, cu două dungi
verzi la margini;

c) Arid, muzică, teatru: albă, cu două dungi por-
tocalii la margini;

d) Cultură generală: albă, cu două dungi albastre
la margini;

e) Culte ; albastră la mijloc şi trei dungi roşii egale,
la margini;

f} Şcoală: albă, cu trei dungi roşii;
g) Cercetăşie, Educaţie fizică, sport: albastră, cu două

dungi negre la margini;
hj Opere sociale: violetă, cu două dungi verzi ia

margini.
Numărul membrilor ordinului este limitat, conform

următorului tablou:
Pentru Români:
Comandori, categoria a 20, b 20, c 10, d 15, e 30,

/ 30, g 20, h 20.
Ofiţeri, categoria a 60, b 60, c 30, d 50, e 100,

/ 100, g 60, h 60.
Cavaleri ci. I, categoria a 200, b ;oo, c 120, d 150,

e 300, j 300, g 200, Si 200.

Cavaleri ci. II, Medalia I şi I I : nelimitat.
Pentru străini:
Comandori, categoria a 50, b 50, c 30, d 15, e 50,

/ 50, g 20, h 20.
Ofiţeri, categoria a 150, b 150, c 100, ii 150, e 150,

/ 150, g 60, h 60.
Cavaleri ci. I, categoria a 250, b 250, c 150, d 150,

s 400, / 400, g 200, h 200.
Cavaleri ci. II, medalii ci. I şi I I : nelimitat.
Stagiul de înaintare este de 2 aai, dar cei decoraţi

cu (i Bene Merenti » ci. I, sau Răsplata muncii ci. I,
pentru învăţământ sau pentru biserică, pot fi nu-
miţi dela început, cavaleri ci. I. Odată cu instituirea
«Meritului Cultural», s'au desfiinţat medaliile « Bene
merenti», « Răsplata muncii pentru învăţământ» ţi
« Răsplata muncii pentru biserică ».

Brevetele ordinului«Meritul Cultural», poartă sem-
nătura autografă a suveranului. (Mon. Of. Nr. 226
din 1931).

2. MERITUL, AGRICOL (1933)

Pentru persoanele cari se disting prin servicii ştiin-
ţifice, aduse agriculturii sau industriilor agricole şi
prin lucrări şi publicaţii ştiinţifice în acest domeniu.

Ordinul, are patru grade, cu un număr limitat
de membri: cavaleri (1000), ofiţeri (500), comandori
(100) şi mari ofiţeri (50).

însemnul constă dintr'o cruce de Malta, smălţuită
verde închis, având în centru cifra regehii Carol II,
de metal şi încoronată, iar la mijlocul crucii, o co-
roană de frunze de lauri şi stejar, tot de metal.

Panglica este de culoare verde închisă, cu 6 dungi
•înguste de fir de aur. Gradul de mare ofiţer are şi
o placă cu raze de argint, pe care este aplicată crucea
de mai sus.

Există şi o medalie «Meritul agricol», cu două
clase: I-a de aur, a II-a de argint, şi cu un număr
nelimitat de membri.

M E D A L I I L E

t. PRO VIRTUTE MILITARI (1S60)

Cea dintâi medalie românească. A fost instituită
de Cuza Vodă la 1860, spre a se acorda ofiţerilor şi
soldaţilor cari luaseră parte la bătălia din Dealul
Spirei, împotriva Turcilor, Ia Bucureşti, • în 13 Sep-
tembrie 1848.

Medalia era de bronz şi avea pe faţă acvila cruciată,
încoronată şi ţinând în ghiara dreaptă spada,'în cea
stângă, sceptrul. Sus pe margini, inscripţia circulară:
«Prc virtute militari». Pe revers, era o ghirlandă
de frunze de lauri, înîăuntnil căreia se afla scris:
13 Decemvrie 1848, Dealul Spirei. Panglica era
albastră, având la margini câte două dungi galbene
şi roşii.

Medalia, aceasta n'a fost distribuită decât în. 1866,
după abdicarea lui Cuza.

3. DEVOTAMENT ş i CURAJ (rS64)

Creată de Vodă Cuza spre a răsplăti pe cei cari
s'au distins la executarea măsurilor de salvarex),
cu prilejul marilor inundaţii din Bucureşti, prici-
nuite de revărsarea Dâmboviţei. Ea era de argint
{30 mm,) şi avea pe faţă capul Domnitorului, cu
inscripţia circulară: Alessandru Ioan I 1864, iar pe
revers o gliirlandă de frunze de stejar şi înlăuiitrul ei
inscripţia; .«'Devotament şi ouragiu».'Toarta era din
frunze de laur, iar panglica, jumătate roşie, jumătate
galbenă.

Medalia nu s'a distribuit decât unui număr foarte
redus de persoane, iar după "abdicarea lui Cuza, a
fost părăsită.

J) Vodă Cuza luase parte personal la aceste operaţii.
Pentru aceasta a şi primit o diplomă de' o&oare delâ Soc.
de Salvare din Franţa,
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3. VIRTUTEA MILITARĂ (1864)

Creată de Vodă Cuza. Ea era de argint (30 mm.) şi
reprezenta, pe faţă, efigia Domnitorului, cu inscripţia
circulară: Alessandnt Ioan I, 1864, iar pe revers o
coroană de lauri, având în interior inscripţia: Virtutea
militară.

Toarta medaliei era prinsă într'o coroană regală.
Nu ştim însă, ce culoare avea panglica.

Iu i8(>8, prin legea de organizare a armatei (modi-
ficată în [872), se inatitue în mod definitiv o medalie
numită * Virtutea militară», cu scopul de a Tăsplăti
sergenţii cari vor fi servit în acest grad 12 ani în
activitate, fără plată.

In regulamentul acestei legi, promulgat în 1872,
se prevede că medalia va fi de 30 mm. şi va avea
pe faţa capul Domnitorului, cu inscripţia circulară
«Carol I Domnul României», iar pe revers, într'o
ghirlandă de frunze de laur şi de măslin, inscripţia
«Virtutea militară », Toarta ei va fi de forma unei
ghirlande de lauri. Panglica, va fi roşie cu câte o
dungă albastra pe margini.

Deţii prin lege era destinată numai sergenţilor şi
det-i uvcii ii singură clasă, prin regulament (art. 1.1),
bf prevede, că se va acorda atât gradelor inferioare,
cât şi ofiţerilor şi asimilaţilor, fără considerare de
timpul servit. Di; aceia regulamentul institue două
clase: medalia de aur, pentru ofiţeri şi medalia de
argint, pentru gradele inferioare.

Regulamentul mai prevede şi un anumit ceremo-
nial cu caro se distrilme medalia: conferirea ei, se
citeşte la raportul de zi la toate corpurile, iar unitatea
din cart' face parte cel decorat, iese în mare ţinută
ţi prezintă arma la citirea decretului şi prinderea
medaliei la pieptul decoratului. Medalia de argint,
da dreptul şi la o pensie viagera de 300 lei anual.
In rfeboiul independenţii (1877—78), medalia «Vir-
tutea militară» a fost acordată în această formă,
ofiţerilor şi gradelor inferioare.

I)i 1880, un decret domnesc modifică forma şi
aspectul medaliei, destinate celor cari s'au ilustrat
prin curaj, fapte de devotament, îndeplinite pe
câmpul de luptă !ji crează astfel « Virtutea militară,
de răxboiu ». Iţa are forma « Crucei de fier » germane,
aşezate pe o ghirlandă de frunze de stejar. In centrul
crucii, este un medalion rotund,, care reprezintă pe
faţă, efigia I'omuitoniUii Carol I, cu inscripţia cir-
culară: Carol I Domn td României, iar pe revers,
inscripţia pe două rânduri: Virtute militară. Panglica,
eu tu aceiaşi ca şi la Virtutea militară de pace, având
ca şî aceasta, două clase: de aur pentru ofiţeri şi de
argint, pentru gradele inferioare.

Cât priveşte pensia, a fost ridicată în anul 1882
Ia 5011 lei anual, iar din 1893 a fost desfiinţată.

In cursul războiului pentru întregirea României
(1916 rgxH), prin înfiinţarea ordinului « Mihai Vi-
teazul », cura se acorda numai ofiţerilor, medalia
«Virtutea militară» rămânea rezervată în amândouă
clasele, cloar gradelor inferioare (art. 3 din legea
ordinului << Mihai Viteazul»).

Cu toate acestea, în 1918, ea câştigă o importanţă
deosebită, deoarece prin decretul regal Nr. S51 din
9 Aprilie (publicat în Mon.Of. Nr. 10 din 12 Aprilie).
se decide ca ordinele « Steaua României» şi«Coroana
României», obţinute pentru fapte de arme săvârşite
pe câmpul de luptă, să fie purtate în gTadeie de
cavaler, ofiţer şi comandor, cu panglica medaliei
« Virtutea militară ». In 1933, decoraţii cu t Virtutea
militară de război», au obţinut şi ava'ntagii materiale
importante: loturi de casă gratuite (500 ru.p.), în
oraşe şi sate; gratuitate pe C.F.R, şi N.F.R. pentru
ei şi văduvele lor; scutiri de taxe şcolare pentru copii.
(Mon. Of. Nr, 104 din 8 Mai 1933).

4. BENE ilERENTI (1876)

Spre a se răsplăti meritele câştigate in domeniul
ştiinţelor, artelor, literaturii, industriei, agriculturii,
etc. Ea era de 30 mm. şi avea două clase: I-a, de
metal aurit şi a Ii-a, de metal argintat. Se prezenta
astfel: Pe faţă, efigia Domnitorului Carol I. cu in-
scripţia circulară; «Carolus princeps Romaniae l)»,
iar pe revers, o ghirlandă de frunze de stejar, având
în interior inscripţia <s Bene merenii ». Panglica, era de
culoare vişinie, cu câte o dungă argintie pe margini.

Medalia aceasta a fost desfiinţată în ru.31, prin
înfiinţarea ordinului « Meritul cultural»,

5. APARATORII I N D E P E N D E N Ţ E I ; I S : S

Pentru persoanele chile cari îndepliniseră servicii
importante pe lângă armată, atât în interiorul ţării,
cât şi peste Dunăre, în timpul războiului Indepen-
denţei. Ea era de 30 mm. şi reprezenta pe faţa
o figură îemeiască (România), călcând pe drapele
şi arme şi ţinând în mâna dreaptă întinsă, o
coroană de lauri, iar în stânga, o spadă, cu vârful
în jos. L/S. spatele ei, un înger ţinea un drapel
încununat, iar jos, la stânga ei, se afla o acvilă.
.Pe revers, cifra Regelui Carol I, şi într'o ghirlandă de
frunze de laur şi stejar, inscripţia: «Apărătorilor in-
dependenţei în resbelul i8yy—i8yS ». Panglica era de
culoare albastră, cu câte o dungă roşie-galbenă, la
margini.

Deşi era destinată numai civililor, medalia aceasta
s'a acordat şi ofiţerilor şi gradelor inferioare din
gărzile orăşeneşti, cari au făcut în timpul războiului,
paza oraşelor.

6. SERVICIUL CREDINCIOS (1876)

Spre a răsplăti serviciile importante de orice ordin,
aduse Statului, de către civili şi militari.

Medalia era de 30 mm. şi avea două clase: I-a, de
metal galben şi a Ii-a, de metal alb. Pe faţa, purta
stema ţării, iar pe revers, într'o ghirlandă de frunze
de stejar şi laur, inscripţia :• «Serviciu credincios'».
Avea o coroană de acelaş metal. Panglica era al-
bastră; eu câte o dungă argintie pe margini.

1) După'proclamarea regatului inscripţia' sh modificat
astfel: «Carolus T Rex Romaaiaen.
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In 1906, redactându-se un nou regulament al
acestei medalii, s'a instituit şi o «cruce Serviciul cre-
dincios », care se prezenta ca o cruce de 32 mm.
având în centrii un medalion cu stema ţării iar pe
revers, inscripţia de mai sus; ca şi medalia, crucea
avea, deasupra coroana regală, iar panglica era
aceiaş cu a medaliei.

I n 1933, medalia şi crucea « Serviciul Credincios »
au fost radical modificate. Mai întâi, s'au fixat pentru
fiecaTe câte 3 clase: I-a de aur, a Ii-a de argint, a
IlI-a de bronz. Ierarhia acestor clase este urmă-
toarea, în ordine ascendentă: medalia ci. III, crucea
ci. I I I ; medalia ci. II, crucea ci. I I ; medalia ci, I,
crucea ci. I. In al doilea rând, s'a scos de pe medalie
vechea stemă a României şi s'a pus stema actuală.
In sfârşit, s'a modificat întru câtva forma crucei,
prin faptul că s'au scos razele dintre braţele ei si
s'a pus o coroană de lauri. Panglica este albastră,
cu o dungă galbenă la mijloc şi câte una argintie
la margini.

Totodată, s'a fixat numărul cetăţeniLor români,
cărora li se pot acorda această decoraţie sub noua
ei formă: crucea ci. I, 2000; medalia ci. I, 3000;
crucea ci. II , 5000; medalia ci. II, 6000; crucea ci.
III, 8000; medalia ci. III , nelimitat. In acest număr
nu intră şi vechii decoraţi; aceştia, sunt asimilaţi
cu anumite clase ale decoraţiei noui. (Mon. Of.
Nr. 88 din 1932).

Cu prilejul organizării ordinelor naţionale în 1932,
s'a instituit şi un ordin « Serviciul Credincios», ale
cărui insemne reproduc, cu mici modificări, crucea
descrisă mai SUS) modificată. (Vezi mai sus, « Ordinele
naţionale»).

7, RĂSPLATA MUNCII (iSgS)

Creată în 1898, din iniţiativa lui Spiru C. Haret,
ministrul Instrucţiunii, ea a fost destinată, la început,
numai învăţătorilor şi institutorilor. In 1900 s'a
extins şi la profesorii secundari, iar în 1906 şi la
profesorii şi maeştrii dela şcoalele profesionale.

Forma acestei medalii era rotundă (30 mm.) şi
avea pe faţă efigia regelui Carol I, cu inscripţia cir-

_ culară: « Carol I rege al României t; pe revers, într'o
ghirlandă de frunze de stejar şi de lauri, inscripţia:
nCa răsplată muncii pentru învăţământul primar»;
sau «Ca răsplată muncii -pentru învăţământul se-
cundar » sau «Ca răsplată muncii pentru învăţă-
mântui profesional». Panglica, la toate trei catego-
riile, era la fel; culoare roşie vişinie, cu o bandă
albă la mijloc.

Pentru fiecare categorie de învăţământ, erau
două clase: I-a, de metal galben; a Ii-a, de metal
alb.

I n 1907, prin regulamentul din 8 Martie, cele trei
categorii de medalii s'au contopit într'una singură,
cu deviza: «Ca răsplată muncii pentru învăţământ»,
având trei clase: I-a, de metal aurit; a Ii-a, de metal
argintat, a IlI-a, de brona. Reprezentările de pe faţă
şi revers, au rămas aceleaşi.

In 1931, instituindu-se ordinul «Meritul cultural»,
medalia s'a desfiinţat,

8. BĂRBĂŢIE ŞI CREDINŢĂ (1903)

Pentru ofiţerii şi agenţii de poliţie, cari au dat
dovadă de bărbăţie şi credinţă, cum şi funcţionarii
Statului sati oricare alte persoane cari vor fi con-
tribuit la menţinerea sau restabilirea ordinei şi si-
guranţei publice. De formă ovală (35 mm.) ea re-
prezintă pe faţă efigia regelui Carol I, cu inscripţia
circulară: a Carol I rege al României», iar pe revers,
o ghirlandă de frunze de laur, cu inscripţia: « Bărbăţie
şi credinţă ». Toarta, are forma unei coroane de lauri,
Panglica este de culoare galbenă-deschisă, având la
margini câte o dungă roşie şi albastră.

Medalia are trei clase: I-a, de metal aurit, a II-a
de metal argintat, a IlI-a, de bronz.

In mod excepţional, s'a decernat această medalie
şi militarilor cari s'au distins în campania din 1913
contra Bulgarilor. Acestora, li s'a adăugat o baretă
de metal, cu data: rp j j . In războiul pentru între-
girea României (1916—1918), această medalie, cu
două spade încrucişate sub coroana de lauri, a fost
conferită gradelor inferioare. (Art. 4 din legea ordi-
nului * Mihai Viteazul i>). Purtătorilor ei li s'au acordat
anumite avantagii materiale.

9. JUBILIARA CAROIv I (1906)

Pentru comemorarea jubileului de 40 de ani de
domnie a regelui Caro! I. S'a conferit tuturor func-
ţionarilor Statului şi judeţelor, civili şi ecleziastici,
aflători ÎJI funcţiune, cum şi militarilor de orice grad
din activitate, disponibilitate, rezervă şi miliţii, foştilor
miniştri şi parlamentari şi pensionarilor de orice ca-
tegorie. Ea este de bronz (38 mm.), de formă ovală,
şi are pe faţă efig'a regelui, cu inscripţia circulara:
« Carol I rege al României», iar pe revers, htema
României şi sub ea inscripţia: 1866—1906. Panglica
este roşie, cu o dungă neagră la mijloc, avâncl de o
parte şi de alta, dungi albastre, galbene şi albe.

Medaliile destinate militarilor au pe revers, sub
stema ţării, inscripţia: «In amintirea anului al 40-lea
al Căpităniei mele, 1866—igo6 »,

10. RĂSPLATA MUNCII PENTRU BISERICA (1906)

Pentru meritele câştigate de clericii ortodoxi în
activitatea lor pastorală, sau pentru serviciile aduse
de mireni bisericii. Ea avea trei clase: I-a, de metal
aurit; a II-a, de metal argintat; a IlI-a, de bronz.
De formă rotundă (30 mm, în diametru) ea repre-
zenta, pe faţa, efigia regelui Carol I, cu inscripţia
marginală: « Carol I rege al României», iar pe revers
o cruce, sub care se afla inscripţia circulară: « Râs*
plata muncii pentru biserică». Panglica era de culoare
albastru-închisă, cu doua dungi late, roşii închise.

In 1907, medalia a fost complet modificată, sco-
ţându-se de pe faţă efigia regelui şi punându-se în
locul ei o cruce, care avea în centru un medalion
rotund, cu ochiul lui Dumnezeu şi globul pământesc,
iar de jur împrejur un disc, având pe margine in-
scripţia: «Răsplata muncii pentru biserică», P e revers
se afla aceiaşi cruce, cu o ghirlandă de frunze de



DECORAŢITJNILE ROMANEŞTI
93

stejar şi la mijloc, în medalion, cifra regală încoronată.
Toarta medaliei avea forma unei coroane de frunze
de laur. Panglica, a rămas aceiaşi.

In 1931, prin crearea ordinului «Meritul cultural»,
medalia a fost desfiinţată.

11. MERITUL COMERCIAL ŞI INDUSTRIAL (1912)

Pentru industriaşii şi comercianţii cari se disting
în activitatea lor. Ea reprezintă, pe faţă, efigia re-
gelui, cu inscripţia circulară: «Carol I rege al Ro-
mâniei », Pe revers, stă scris pe patru rânduri, între
două stele: «Meniul comercial şi industrial». Pe
amândouă marginile, de jur împrejur, o coroană de
fruiue de stejar. Panglica, este de culoare verde-
Muanild, cu o dungă aurie la mijloc.

Are trei clase: I-a, de metal aurit; a Ii-a, de metal
alb, a IlI-a, de bronz. (Legea, în Mon. Of. Kr. 191
din 1912).

ts. AVÂNTUL ŢARTI (1913)

Conferită, militarilor de orice grad, funcţionarilor
civili, precum şi tuturor celor care au prestat un ser-
viciu permanent pe lângă aimată, în campania din
i<l'3 contra Bulgariei.

Medalia este rotundă (35 mm ), de metal alb oxidat
şi are <> singuiă clasă. Pe faţa, reprezintă o acvilă
cruciata şi încolonată, ţinând în ghiara dreaptă
spada, în cea stângă sceptrul. Pe pieptul acvilei este
1111 medalion rotund, cu efigia Te^elui Caiol I şi cu
inscripţia: « Carol I Rege al României»; dedesubtul
acvilei, o eşarfa cu deviza: « Pace», iar pe marginea
medaliei, inscripţia: o. înălţătorului avânt 1913 ». Re-
versul, iqnxv.intă trecerea armatei române peste
Dunăre, pe un pod de vase şi perspectiva munţilor
Balcani. Deasupra armatei, pluteşte o Victorie, ţinând
în mâna dreaptă o ramură de palmier, în stânga,
o coroană de lauri. Pe marginea medaliei, inscripţia
circulară; «Din Carpaji -peste Dunăre la Balcani ».
'IYmilu este formată din două ramuri de lauri. Pan-
glica e albastru-violetă, cu câte o dungă de fire ori-
zontale roşii şi galbene pe margini. (Legea publicată
în Mon. Of, Nr. J79 din T913).

Iu KJ14, medalia s'a conferit şi drapelelor regi-
mentelor, bastimentelor de râ/.boiu şi şcoalelor mi-
litare.

i j . RĂSPLATA PUR/VICIULUI MILITAR (1913)

Destinată subofiţerilor reangajaţi, cari împlinesc
15 sau ao de ani de serviciu în armată. Ka se acordă
în fiecare an, în Aprilie, subofiţerilor reangajaţi, cari
îndeplinesc aceste condiţii.

Medalia, are forma ovală (35 mm.) şi este de metal
argintat pentru serviciul de 20 de ani şi de bronz
pentru 15 ani. Pe faţă, reprezintă o cruce aşezată
îutr'o ghirlandă de frunze de laur, având în punctul
unde se unesc ramurile, cifra XX sau XV. In centrul
crucii, se află un medalion rotund, cu efigia regelui
Carol I si inscripţia: «Carol I rege al României».
Pe reversul medaliei, într'o ghirlandă de ramuri de
stejar şi laur, se află cifra regală încoronată şi in-

scripţia: «Răsplata serviciului militar». Toarta me-
daliei^ este formată dintrJo ghirlandă de frunze de
laur, în metal, iar panglica are culoarea galbenă, cu
şase dungi albastre.

14. MEDALIA VICTORIEI (rgn)

Creată de ţările aliate şi asociate în. războiul mon-
dial {1914—1918), spre a comemora frăţia lor de
arme. S'a conferit tuturor celor cari au luat parte,
în calitate de combatanţi, la acest razboiu.

Medalia aceasta, este de bronz aurit şi de formă
ovală {36 mm.); aspectul ei este aproape acelaş în
toate ţările care au creat-o, iar panglica este identică.

Medalia românească reprezintă pe faţă o Victorie
într'aripată, stând în picioare şi ţinând în mâna
dreaptă o spadă cu vârful în jos; în stânga, o ramură
de palmier. Pe revers, într'o coroană de stejar, stră-
punsă de o halebardă, inscripţia: Marele război pentru
civilizaţie.

La noi, medalia s'a conferit tuturor combatanţilor
în luptele dela 15/28 August 1916—18/31 Martie
1921, deci şi celor cari au luat parte la campania
contra Ungariei. (Mon Of, Nr. 121 din IQ21).

15. RĂSPLATA MUXCII PENTRU COXSTRCCŢII
ŞCOLARE l i g i i

S'a instituit din iniţiativa d-lui Dr. C. Angelescu,
ministrul Instrucţiunii, pentru răsplătirea celor ce
se disting în această activitate. Are trei clase: I-a.
de metal aurit; a Ii-a, de metal argintat; aITI-a.
de bronz.

De formă rotundă {35 mm.), ea reprezintă, pe faţă,
efigia regelui Ferdinand I, cu inscripţia: o Ferdinand I
rege al Românilor t, iar pe revers, un local de şcoală
cu inscripţia circulară: « Răsplata muticii -pentru con-
strucţiuni şcolare» Toarta este formată dintr'o co-
roană de laur iar panglica, din dungi albe şi roşii.

16. MEDALIA FERDINAND I (1929)

Creată odată cu ordinul 4Ferdinand I», ea este
menită să distingă munca şi jertfele pentru cauza
naţională. Se poate conferi şi femeilor.

Se prezintă astfel: medalie rotundă, de bronz, re-
prezentând pe faţă efigia regelui Ferdinand I, cu
inscripţia circulară:«Ferdinand I rege al Românilor»,
iar pe revers crucea regelui Ferdinand şi datele 1914
(sus), 1927 (jos). Deasupra are coroana regală.

Panglica este de culoaTe albastru-încbisâ, cu o dungă
roşie la mijloc. Pentru militari, se aplică pe panglică
două spade de bronz, încrucişate. (Vezi ordinul Fer-
dinand I).

17. MEDALIA JUBILIARĂ A RĂZBOIULUI
INDEPENDENTEI (1927)

S'a acordat drapelelor regimentelor care au luptat
în acel război, veteranilor, doamnelor decorate cu
crucea «Elisabeta» şi preşedinţilor de Consiliu din
epoca 1877—1927.
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Se prezintă astfel: medalie rotundă (33 mm.), având
pe faţă, capetele acolate ale regilor Carol I şi Ferdi-
nand I, cu inscripţia circulară: Carol I, Ferdinand I,
iar pe revers datele: 1877 şi 1927, una sub alta.

Panglica este tricolorul românesc.
Spre deosebire de alte medalii, aceasta se poarta

pe partea dreaptă a pieptului (Decret regal, în Mon.
Of. Nr. 101 din 10 Mai 1927}.

iS. MEDALIA AERONAUTICĂ (1931)

SpTe a se răsplăti meritele aceiora cari, deşi nu
fac sboruri, contribue totuşi la progresul navigaţiei
aeriene. Are 3 clase: I-a, de metal aurit, a Il-a/de
metal argintat, a IlI-a, de bronz.

De forma rotundă (35 mm.) ea reprezintă pe faţă
un bust de aviator, iar pe revers, o coroană de laur,
timbrată de acvila cruciată pe o aripă aviatică.
Inscripţia sa este: Pentru aeronautică Jpjz. Panglica
este de culoare albastru-azurie, cu o dungă argin-
tie Ia mijloc. (Mon. Of. Nr. 51 din 3 Martie 1931).

19. MERITUL CULTURAL (1931)
Vezi ordinul « Meritul cultural».

20. MEDALIA PELEŞ {1933)

Conferita membrilor familiei regale şi invitaţilor la
serbările de 50 de ani dela ridicarea castelului Peleş
din Sinaia, de către Regele Carol I {25 Septemvrie
rS83). Se prezintă astfel: pe faţă, capetele acolate
ale regilor Carol I, Ferdinand i ' ş i Carol II, cu in-
scripţia circulară: 50 de ani dela întemeierea castelului
Peleş —la Sinaia—, iar jos, coroana regaîă însoţită
la dreapta şi la stânga de datele 1S83 şi 1933. *Pe
revers, versurile lui V. Alecsandri: «Eu 'Caro! şi al
meu popor, zidit-am într'un gând şi dor. In timp de
lupte al meu regat, In timp de pace al meu palat».

Medalia este de metal aurit şi are panglica verde,
cu un fir negru la mijloc, iar pe margini, câte o dungă
argintie. (Mon. Of. Nr. 187 din 1933).

31, MERITUL AGRICOL (1933)
Vezi ordinul « Meritul agricol ».

22. MEDALIA HOIiSNZOLLERN
Regele Carol I, a admis între medaliile româneşti

aşa numita medalia comemorativă rusa, pe care' a

conferit-o Ţarul Alexandru II al Rusiei, ofiţerilor şi
soldaţilor români, cari au luat parte la luptele dela
Plevna în 1877.

Deasemenea, fac parte dintre decoraţiile româneşti
ordinul şi medalia casei de Horienzollern, precum şi
medalia « Bene inerenţi» Holienzollern.

Regele Carol II , astăzi Şef al Casei de Hohenzo-
llern, a modificat această medalie care, în momentul
tipărirei Enciclopediei se găsea în curs de definitivare
a formei şi claselor respective.

23, AMINTIREA REGELUI CAE.OL Xî

La 15.XI,1934, se înfiinţează o medalie sub de-
numirea de «Medalia Amintirii Regelui Carol II»,
menită să reamintească şi să răsplătească acte şi
servicii săvârşite sub auspiciile Suveranului.

Medalia se compune din trei clase; ci. It de aur;
ci. II, de argint şi ci. III, de bronz.

Medalia se poate acorda de trei ori în fiecare
clasă. Se acordă direct de M. 3. Regele. Fiecărui
membru i se acordă un brevet eliberat de Cancelaria
Curţii Regale (Monitorul Of. Nr. 264/934).

24. MEDALIA MARITIMA

^ Spre a răsplăti actele de curaj şi vitejie ale ma-
rinarilor, cum şi meritele câştigate pentru ţară şi
tron, regele Caiol I I a instituit în 1936 o medalie
specială, numită medalia maritimă. • ;

Ea se conferă la două categorii de marinari;
naviganţi şi nenaviganţi. Fiecare categorie cuprinde
trei clase: I-a de aur; a Ii-a de argint; a III-a de
bronz. Modelul insignei este acelaş pentru amân-
două categoriile, cu singura deosebire cŞ ' înMatid,>::
naviganţilor are o coroană la toartă. Pentru acte de
vitejie în timp de războiu se va conferi medalia cu
spade.

Ordinea de conferire începe cu clasa III-a şi pentru
orice clasă superioară este necesar un stagiu de doi
ani. Excepţie la condiţia de stagiu se v a face cu
ocazia primei conferiri a medaliei şi când se va
acorda persoanleor străine.

Numărul medaliilor ce se pot conferi marinarilor
români este limitat pentru ambele categorii astfel:
clasa I 100; clasa II 300; clasa I I I 1000. (Mon.
Of, Nr. 266 din 1936).

CRUC
1. TRECEREA DUNĂRII (1S7S)

Destinată militarilor şi civililor cari au luat parte
la operaţiunile din dreapta Dunării, în războiul in-
dependenţei noastre.

Ea este de oţel oxidat (43 mm.) şi are în centru
un medalion rotund, care pe faţă poartă inscripţia:
Trecerea Dunării, iar pe revers cifra Regelui Carol I.
Panglica, este de culoare roşie-închisă, cu două dungi
negre.

Această cruce s'a conferit şi ofiţerilor şi gradelor
inferioare din armata ruseasca, caTe au cooperat cu

armata noastră, dincolo de Dunăre. fMon Of.
Nr, 68 din 1878). V

2. ELISABBTA (rS79)

_ Doamnele care s'au ilustrat în timpul războiului
independenţii, prin instalarea de ambulanţe, spitale,
îngrijirea răniţilor şi bolnavilor, ofrande benevole, e t c ,
au primit dela Doamna Elisabeta, cu autorizaţia.
Domnitorului Carol I, o cruce comemorativă.

Ea este de bronz aurit şi are în centru un me-
dalion rotund, cu cifra încoronată a Doamnei Eli
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sabeta, iar pe revers, inscripţia: Alinare şi mângâiere
18JJI1S78' Panglica este de culoare albastru-descbisă,
cu câte o dungă aurie pe margini.. (Mon. Of., Nr.
224 din 1878).

3 . SRK.VICIUL CREDINCIOS (1878)

Vezi medalia «Serviciul Credincips».

4. MERITUL SANITAR ( I 9 i 3 )

Instituită pentru răsplătirea medicilor şi perso-
nalului sanitar cari s'au distins în combaterea epi-
demiei de holeră, ivite în campania contra Bulgariei.
Iţa arc tivi clase: ,1-n, de aur; LI K-a, de argint; a
III a, de bronz ţâ HO prezintă astfel: o cruce de smalţ
roşu (29 mm.), cu raze de metal şi având la mijloc
bustul reginei Klisabeta, de argint oxidat. Pe revers
(fără smalţ), cifra reginei şi inscripţia: «Meritul Sa-
niiarn iar dedesubt, data 1913. Deasupra, are co-
roana regală de metal. Panglica este de culoare albă,
cu câte o dungă roşie închisă pe margini.

Pentru persoanele care s'au distins prin servicii
sanitare, în cursul războiului pentru întregirea Ro-
mâniei (uji(> if)r^), rf'a adăugat la «Crucea Meritul
Sîiuil.ar » un semn distinctiv, format dintr'o ghir-
landă <k- numiri <le stejar .fi de laur, fixată pe pan-

glică. (Mon, Of Nr
Crucei Meritul'

5. CRUCIŞA ÎLBGINA MĂRIA ( I 9 I 7 )

Vezi ordinul cu acelaş nume.

6. CRUCEA COMEMORATIVĂ A RĂZBOIULUI
1916—1918

Pentru• militarii şi civilii de orice grad, căci au
luat parte la războiul pentru întregirea României.
S'a instituit în 1918 şi se prezintă astfel: cruce de fier
negru (40 nun.) având pe faţă, Ia mijloc, cifra înco-
ronată a regelui Ferdinand I, bronzată, iar pe revers,
data; 1916—igi8. Panglica ei este în dungi de cu-
loare albastru-verde.

Pentru luptele de pe diferitele fronturi, se aplica
pe panglică barete de metal negru, cu inscripţii
bronzate: 1. Ardeal; 2. Cerna; 3. Jiul; 4, Carpaţi;
5. Oituz; 6. Bucureşti; 7. îurtucaia; 8. Dobroge'a;
9. Mărăşti; 10. Mărăşeşti; 11. Târgu Ocna; 12. Du-
nărea; 13. Italia; 14. Siberia. Aceste din urmă două
barete, privesc legiunile de soldaţi ardeleni şi buco-
vineni, care s'au format şi au luptat în Itaîia şi Si-
beria. (Mon. Of,, Nr. 86 din 1918; Nr. din 1919
şi Nr. 161 din. 1927).

INSIGNELE

1. S K M N U I , ONOKIIMC AI, O I ' T p î R I X O R (1872)

Peulnt <interii cari îti anul 1872 împliniseră 18 ani
de serviciu, cum î pentru cei car i tot atunci, împlini-
seră 25 ani do .serviciu, Dv argint, pentru cei dintâi,
şi de aur pentru coi din urmă.

Iusitţuîv iKTîiHlîi aven, forni;i ovală (35 mm.) şi era
împodobita cu o ghirlandă de frunze de laur, le-
gată JOK cu a fundă, iar .sus, cu o coroană regală. Pe
faţă, în mijlocul j'hiiliiiKk'i, se afla numărul XVIII
(sau XXV), iui \w revers, cifra lui Carol I.

Vo insigna do aiKUit, mun&i'itl .fi cifra erau de
aur, iîir pe cea de aur de erau de argint. Panglica
insignei, t'slu 1:1 dungi albastre î galbene.

.RĂZBOI (1918)S10MNUI, INVAi.IZ.l.UJK

hisignă rotunda, fornmtâ din panglică de culoarea
psmglicei deln nunUiliu «Virtutea militată», pe cave
s'a aplicat o ghirlanda de bronz, de ramuri de stejar
şi Uuir. Inlăuntrul glurlnndei, data: 1916—1918.
(Decret regal, în Alun. Of., Nr. 10 din 1918).

IMţNTlUJ 01'IŢ/iK.I (193°)

A N I

rrîimil, foarte ajsemănător cu aceL instituit de re-
gele Cuvol I: o placa ovală du argint (35 ^m.-). încon-
jurată pe margini cu o ghirlandă de ramuri de stejar
f laur de aur, legato jos cu o fundă şi având sus
coroana regala, de aur. Inlftuuti-ul ghirlandei, este

numărul XXV, iar pe revers, cifra regelui Carol I,
amândouă de aur. Panglica este formata din dungi
galbene late, alternând cu dungi albastre înguste.

Al doilea, are forma unei cruci de argint (35 mm.),
smălţuită în alb şi cu marginile de aur. Pe faţa crucii,
se află o ghirlandă de aur, de ramuri de stejar şi
laur, legate jos printr'o fundă şi având la mijloc
numărul Xl̂ , de avtr; pe revers, ghirlandă la fel, de
aur, având înlăuntru cifra regelui Carol II, tot
de aur.

Panglica este formată din dungi galbene late, al-
ternând CU dungi roşii şi albastre înguste. (Mon.
Of., Nr, 290 din 1930).

Prin instituirea acestor două semne onorifice, s'au
desfiinţat cele din 1873, dar ofiţerii cari posedă ve-
cinul semn onorific de 25 de ani, îşi păstrează dreptul
de a-1 purta.

4. SEMNUL ONORIFIC DE 25 DE ANI PENTRU
FUNCŢIONARII CIVII.I

Pentru funcţionarii civili, cari au servit Statului
fără întrerupere timp de 25 de ani, sau ai întrerupere,
timp de 30 de ani. Această insignă, poartă numele,
de «Răsplata muncii pentru 35 de ani în serviciul.
Statului» şî se prezintă astfel: cruce de Malta, din
metal argintat, având în centru un medalion1 ro-
tund de aur, cu cifra XXV, tot de. aur. Panglica,
este de culoare albastru-îucnisă cu 6 d u i ^ l l l i
înguste. (Mon, Of., Nr. 175 din 1931),
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5. PENTRU MERIT (1931)

Creat cu prilejul primei aniversări a restauraţiei.
Se conferă numai «proprio motn », pentru fapte de
credinţa către Suveran, pentru fapte de înaltă cul-
tură şi pentru fapte de deosebit civism. Cuprinde
5 grade: cruce, cavaler, ofiţer, comandor şi mare
cruce. Numărul celor distinşi este limitat astfel:
cruci, 100 pt. români, 50 pt. străini; cavaleri, 96 pt.
români, 48 pt. străini; ofiţeri, 48 pt. români, 24 pt.
străini; comandori, 24 pt. români, 12 pt. străini; mari
cruci, 12 pt. români, 6 pt. străini. Stagiul într'un grad
este de doi ani.

Semnul se prezintă astfel: cruce de Malta de metal,
cu vârfuri terminate în perle de metal, având în
centru un medalion verde, rotund, cu o cruce mică
de smalţ alb şi cu cifra regelui CarolII, de aur; la-
capetele braţelor, o coroană de spini. Panglica este
de culoare verde, cu o dungă lată, albastru-închisâ,
la mijloc.

Cavalerii, poartă semnul atârnat de panglică pe
pieptul stâng; ofiţerii, în formă de broşa pe pieptul
stâng; comandorii, la gât; mariLe cruci, în formă
de placă, pe pieptul drept. Această placă are meda-
lionul din centrul crucii de smalj; verde, cu o cru-
ciuliţă albă, iar pe o eşarfă care uneşte braţele crucii,
inscripţia: iFidus», care se repetă de patru ori.
(Mon. Of., Nr. 129 din 1931).

6. INSIGNA DR 7 ANI PENTRU OFIŢERI (1933)

Spre a distinge pe ofiţerii activi cari au făcut un
stagiu neîntrerupt de 7 ani, la acelaş corp de trupă.
Se poarta pe pieptul stâng şi face parte integrantă
din uniformă.

Modelul acestei insigne se propune de fiecare corp
de trupă şi se aproba de rege. Are formă ovală
(50X40 mm.) şi se confecţionează din argint masiv,
smălţuit. (Decret Regal, publicat în Mon. Of.,
Nr, 35 din 1933; Instrucţiuni în Monitorul Oaste»,
Nr. 149 din 1933).

7. VULTURUL ROMÂNIEI (1933)

Se acordă parlamentarilor, după numărul legis--
laţiunilor şi după situaţia ce au în parlament. Are
5 grade: cavaler, ofiţer, comandor ci. II, comandor
ci. I şi mare ofiţer. Senatorii ţii deputaţii aleşi periferii
întâia oară, primesc gradul de cavaler, pe câtă vreme
preşedinţii Corpurilor legiuitoare aleşi pentryi.;prjfina.
oara, primesc gradul de comandor ci. I, ete;1

însemnul, este un vultur cruciat şi încoronat,
ţinând în ghiara dreaptă spada, în stânga sceptrul
şi având pe piept stema României; panglica este de
culoare albastru-închisă, cu două dungi pe mar-
gini, cea exterioară roşie şi cea interioară de aur.

Pentru gradul de cavaler, vulturul este de argint;
pentru ofiţer, este de "aur. L,a aceste două grade, se
poartă pe partea stângă a pieptului. Pentru gradul
de comandor d. II, vulturul este de argint, iar pentru
comandor ci, I, este de aur. L<a ambele grade se
poartă atârnat la gât. Pentru gradul de mare ofiţer,
pe lângă vulturul de aur care se poartă atârnat, ia
gât, se mai poartă pe piept şi o placă de argint in
formă de stea, pe care este aplicat un vultur de aut,

Semnul onorific «Vulturul României» se acordă.
şi parlamentarilor străini. (Decret Regal, în.1 Mon,
Of., Ni. 187 din 1933).

PORTUI, DECORAŢIUNILOR ŞI IERARHIA I,OR

Decoraţiunile în gradele de Cavaler şi Ofiţer cât şi
medaliile, se poartă de militari pe partea stângă
a pieptului, în linie orizontală, iar de civili, în ţinuta
de gală, la reverul stâng al fracului. Comandorii şi
marii ofiţeri, le poartă la gât, iar marii cruci, poartă
lenta Ordinului împreună cu placa. Pentru plăci,
sunt dispoziţii speciale, unele purtându-se pe partea
dreaptă a pieptului, altele, pe partea stânga.

Femeile, poartă, decoraţiile pe umărul drept, iar
lenta Ordinului în formă de eşarfa dela umărul drept
în spre coapsa stângă, prinsă de umăr şi la talie
printr'o agrafa.

Iva ceremoniile oficiale, decoraţiunile se poartă în
mărime originală; la alte ocazii, se pot înlocui prin
panglici, funde mici sau prin rozete de panglică.
Şi unele şi altele, se fixează la butoniera stângă supe-
rioară a hainei. Panglici mici şi funde, poartă numai
gradul de cavaler şi cei dec raţi cu Medalii de război;
celelalte grade superioare, poartă rozete în coloarea
panglicei ordinului. La comandori, rozeta este aşe-
zată pe un galon de argint; la mari ofiţeri, pe un
galon de jumătate argint şi de jumătate aur; la
marile cruci, pe un galon de aur.

La festivităţi neoficiale, se poartă şi decoraţii în
miniatură, înşirate — când sunt mai multe — pe tm
lănţişor.

Ordinea în care trebuesc aşezate decoraţiile, con-
form cu ierarhia lor, este fixată în regulamente şi
dispoziţii speciale, atât pentru militari, cât şi pentru
civili.

In ce priveşte ierarhia ordinelor naţionale, ea este
în ordine descendentă următoarea:

1. Colanul «Caro lI» ; 2. Colanţii Ferdinand I,
3. Colanul Serviciul Credincios, 4. Mare Cruce Carol,
5. Mare Cruce Serviciul Credincios, 6. Mare Cruce
Stea, 7. Clasa I-a Stea, 8, Mare Ofiţer Serviciul Cre-
dincios, 9. Mare Cruce Coroană, 10. Mare Ofiţer Stea,
11. Comandor Serviciul Credincios, 12. Mare Ofiţer
Coroană,, 13. Comandor Stea, 14. Ofiţer Serviciul Cre-
dincios, 15. Comandor Coroană, 16, Ofiţer Stea,
17. Ofiţer Coroană, 18. Cavaler Stea, 19. Cavaler
Coroană.

Ordinul <i Ferdinand I», are gradele asimilate
astfel: cavaler «Ferdinand I» este egal cu ofiţer
«Steaua României» şi este considerat superior celui
de ofiţer « Coroana României».
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Gradul de ofiţer «Ferdinand I» este egal cu co-
mandor (i Steaua României » şi superior gradului de
comandor «Coroana României.

Gradul de comandor* Ferdinand I» este egal „cu
comandor « Carol I » şi cu. cel de mare ofiţer « Steaua
României» şi superior gradului de mare ofiţer «Co-
roana României ».

G-radul de mare ofiţer « r'erdinand I» este egal cu
mare ofiţer «Carol l'i> şi mare cruce «Steaua Ro-
mâniei », dar superior gradului de mare cruce «Co-
roana României ».

Gradul de mare cruce şi colan «Ferdinand I » sunt
egale cu mare cruce şi colan « Carol I »,

Cu toate acestea, la solemnităţi, decoraţiile ordi-
nului o Carol I )> au precădere asupra celor ale ordi-
nului « Perdinand I», I a r daca cineva posedă co-

•îele ambelor ordine, va pune la solemnităţi, lanţul
• Ui colanul « Carol» şi cordonul dela colanul « Fer-

•„ n a n d I » .
!• Decoraţiile militare îşi au şi ele ierarhia lor. In

frunte, stă ordinul « Miiiai Viteazul»; apoi urmează
« Virtutea Militară » ; « Virtutea Aeronautică »; « Cru-
cea «Regina Măria»; crucea «Meritul Sanitar»;
«Bărbăţie şi Credinţă» cu spade; «Avântul Ţârii»;
Crucea războiului 1916 ---iyiS; «Victoria»,

LVi ce posedă .şi ordine naţionale şi decoraţii de
război, vor ţine seamă la aşezarea insemnelor de dispo-
ziţiile din zj Mai 1932, care prevăd următoarea ierarhie:

Ordinul «Miiiai Viteazul».
Ordinul <sCarol I».
Ordinul «Ker dinarul I ».
Ordinul « Serviciul Credincios ».
a .Steaua României » cu spade.
«Coroana României » cu spade.
Virtutea Militară de război.

9-
10.

ii-
12.

13-

M-
15-
16.
17-
18.
19.
20.
2T.
22.

23-
24.
25-
26.
27.
28.
2Cj.
30.
31-
32.
33-
34-
35-
36.

38.

39-
40.

, Virtutea Aeronautică de război.
Pentru Merit.
Virtutea Aeronautică de pace.

» Militară, de pace.
« Steaita României », de pace.
Ordinul ti Meritul Cultural».
Medalia «Ferdinand I»,
Coroana « României», de pace.
Ordinul « Meritul Agricol ».
Crucea « Regina Măria ').
Ordinul «Hohenzoîlern ».
Medalia « Meritul Cultural ».
Medalia « Meritul Agricol J>.
Crucea « Meritul Sanitar », de război.
Decoraţiile de război străine, în ordinea alfa-

betică a ţărilor.
Semnul onorific de 40 ani.
Semnul onorific de 25 ani.
Medalia Aeronautică.
Crucea « Meritul Sanitar #, de pace.
Bărbăţie şi Credinţă, cu spade.
Crucea Trecerea Dunărei.
Medalia Apărătorii Independenţii.
Medalia ruso-română, 1S77—1878,
Avântul Ţării,
Crucea de război, 191b—1918.
Medalia Victoriei.
Bărbăţie şi Credinţă, cu bareta 1913.
Medalia jubiliară « Carol I ».
Medalia « Bene Merenti Hohenzollern »,
Medalia «Hohenzoîlern».
Decoraţiile străine de pace, în ordinea alfa-

betică a ţărilor.
Medalii străine de război.
Medaiii străine de pace.

Năsturel P. V. : Medaliile şi decoraţiunile române, Bu-
cureşti r ga i.

Aăjukiewicz Tcide-u : « Armata română » (albnm), Bucureşti
K.)OI, (Tabela cu decoraţii).

- I,es tenues de l'armee roumaine, (Ordres de cheva-
luriu et înâdailles de la Rcmmauie). Album fără data.

Istrati I)r. (.!. I. : Primele inaemne de distmcţinni şi cle-
coruţiuni române (în A,nalele Academiei Române),
llucureştî 1913.

Socec AL : Uniformele armatei române. Lipsea 1890.
lonesctt N, T, : Decoraţiunile române, Bucureşti 1915.
Ivănesanii V., Sterescu P., Ianescu Jf. şi Timpeanu C. ;

Ordine, cruci şi medalii române, Bucureşti 1927.
G-ral Gr. Costmiache: Decoraţiile romane de război

(In BuierJnal Societăţii NunJismatice Române, 1932—

C: Cod militar. Bucure ti933
Colonel Negulescu

voi. I,
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i. ANTICHITATEA

înainte de introducerea nionetei, transacţiile comer-
ciale se făceau de obicei prin schimburi de produse
ori de mărfuri. Dar dela un timp începură sa se ofere
drept plată, bucăţi de bronz, de aur sau de argint,
sau chiar obiecte de podoabă fabricate din metale
preţioase. Valoarea acestora se socotea cântărindu-se
obiectele cu ocazia fiecărei transacţii. Mai târziu însă,

Primele monete propriu zise, cari au circulat în
număr mai mare în Dacia, au fost ale regilor mace-
doneni Filip II (35Q—336) şi Alexandru cel MaTe
(336—323). Ele erau atateri de aur şi de argint, şi
tetradrahme de argint (piese de 4 drahme) cu sub-
diviziunile lor. Piese numeroase de acestea s'au
găsit în toate regiunile ţării noastre, parte izolate,
parte unite în tezaure compuse din sute şi mii de
bucăţi.

Stater de argint (lela Pilip TI

anumite obiecte cu greutate fixă au început să fie
tot mai mult preferate în comerţ şi să aibă un rol
monetar; ele pot fi considerate ca precursorii mone-
telor propriu zise.

Astfel de obiecle-monete au fost, în Dacia, toporaşele
de bronz, cari prin faptul ca aveau aceeaşi mărime şi
greutate, reprezintau o unitate de măsură aproape fixă.
După un timp apar aşa zisele « monete inelare », ve-

Dacii din Moldova

rigi de sârmă de aur, identice între ele ca formă, mă-
rime şi greutate şi cari de asemenea reprezintau o
unitate de măsură fixă. Avantagiul ce-1 prezintau
obiectele-monete consta în faptul, că având o greu-
tate şi o valoare determinată, nu mai trebuiau
cântărite şi astfel schimbul se făcea cu mult mai
uşor.

Tetradrahmă de argint dela Alexandra cel Marc

Atât de mult au fost apreciate de Daci monetele
lui T'ilip JJ şi ale lui Alexandru cel Mare, încât le-au
imitat încă dela început, bătând monete proprii cu
tipurile celor macedonene. In special le-au plăcut
staterii de argint ai lui Filip, cari rerpezintau pe faţă
capul lui Zeus, iar pe revers un călăreţ în galop.
Tipul acesta a fost cel mai mult imitat de Daci şi
a rămas ca tip caracteristic al monetăriei dace.

Dacii din Transilvania

Intr'o măsură mai mică au fost imitaţi staterii
de argint şi drahmele lui Alexandru cel Mare. Şi
unii şi celelalte aveau pe faţă capul lui Heracles,.
acoperit cu blana leului din Neniea, în loc de coif,
iar pe revers pe Zeus stând pe tron şi ţinând în mâna.
stângă un sceptru lung, iar în dreapta o acvilă.
Monetele bătute de Daci după modelul celor mace-
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donene se pot distinge foarte uşor, căci sunt inferioare
ca execuţie şi nu au legende. Chiar când meştera
daci a u ' încercat să reproducă legendele de pe
modelele macedonene — legende scrise în caractere
greceşti —le-au imitat greşit şi incomplet, aşa. că
nu au niciun înţeles. Dovadă că Dacii, cel puţin în
timpurile mai vechi, mi cunoşteau scrierea.

De altă parte, monetele dace diferă între ele atât
ca artă, cât şi ca greutate şi calitate a metalului, Unele
se apropie foarte mult de prototipurile macedonene,
iar altele foarte puţin. Aceasta se datorează faptului,
c& dintre diferitele triburi ale Dacilor, unele aveau

cantitate de aur atât de însemnată nu putea proveni
decât din tezaurul vreunei căpetenii dace, contimpo-
rane, probabil, cu regele get Dromichetes, care a
purtat lupte cu Lysimac şi 1-a biruit pe acesta.

Prin veacul II în, de C, Dacia este invadată de
alte monete greceşti, cari străbat până în regiunile
ei cele mai depărtate. Acestea sunt frumoasele tetra-
drahme ale insulei Tkasos, bogată în mine de aur
şi de argint, şi care tocmai atunci câştigase o situaţie
preponderantă în comerţul mondial. Ele reprezintă
pe faţă capul zeului Dionysos, încununat cu foi de
iederă şi cu flori, iar pe revers pe Heracles, stând în

Dacii din Muntenia

meşteri mai pricepuţi în arta mouetăriei, altele
mai puţin pricepuţi; unii vedeau într'uii fel pro-
totipul macedonean, alţii" îl vedeau altfel sau îl
executau din memorie. In sfârşit aceşti meşteri
căutau adeseori să fie originali şi-şi puneau tot
sufletul şi gustul lor artistic în executarea moneteloT.
De aceea mouetele dace nu trebuie considerate mi-
mai ca simple imitaţii ale celor macedonene, ci ca
lucrări de artă dacă, expresii ale concepţiei artistice
a acestui popor.

Numismaţii cuprind monetele bătute de Daci în
marea clasă a monetelor «bar baie », din care fac parte
şi monetele Galilor, Pannonilor, Ilirilor, Sciţilor, etc.
Monete de ale acestor popoare, de pildă de ale Panno-
nilor, Boiţilor şi Tracilor din sudul Balcanilor, au circu-
lat şi în Dacia. Ele imită a deseori aceleaşi prototipuri
macedonene sau greceşti, pe care le imită şi monetele
dace, dar se deosibesc de ale Dacilor prin modul

Xetradrakmă

particular cum artiştii acestor popoare au ştiut să
reproducă şi să execute acelaşi model.

Şi monete de ale regelui Lysimac, urmaşul lui
Alexandru cel Mare (323—281) s'au găsit în număr
destul de mare în Dacia, mai ales stateii de aur,
tetradrabme şi drahme de argint, dar ele nu par a
fi avut o circulaţie atât de întinsă ca ale lui Filip II
şi Alexandru. Un foarte mare tezaur de stateri de
aur dela Lysimac, găsit în anul 1551 la Deva, cu-
prindea 20.000 de piese de acest fel, De sigur că o

Dacii din Oltenia

picioare, rezemat în măciucă. O lungă legendă greacă
înconjoară de trei părţi figura eroului. Atât de mult au
plăcut aceste monete mari şi late şi fabricate dintr'un
argint bun, încât ele s'au răspândit nu numai în
Dacia, ci şi în tot nordul Peninsulei Balcanice şi în
vasta regiune ocupată de Sciţi în sudul Rusiei de
astăzi.

Din această ca«2ă tetradranmele din Thasos au
fost şi ele imitate atât de Daci, cât şi de alte po-
poate «barbare». In Dacia imitaţiile acestor monete
circulau alăturea de cele originale şi în foarte multe
tezaure s'au găsit împreună. Ele au şi rămas ca mo-
netă curentă până pe la sfârşitul primului veac
înainte de Christos.

Tetradrahmele bătute de Daci după modelul celor
din Thasos prezintă şi ele fenomenul * degenerării»,
fiind de o artă inferioară celei greceşti, dar expri-
mând gustul artistic al meşterilor daci.

Tetradrahmă dia Thasos

După ce Romanii au ajuns până la Dunăre, pe îa
70 în. de Chr., au început să pătrundă în Dacia
dinarii romani republicani, S'au descoperit numeroase
tezaure compuse din astfel de dinari de argint; de
asemenea în unele tezaure de monete dace şi greceşti
din acea vreme s'au găsit amestecaţi şi dinari romani.
Dovadă că au circulat împreună în acelaşi timp.

Şi tipurile unora din dinarii republicani au fost
adoptate de Daci pentru monetaria lor. Se pare că
dinarii cari aveau pe faţă capul zeiţei Roma, iar pe
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revers o bigă sau o quadrigă, au plăcut mai mult
Dacilor, căci tipul acesta îl găsim de regulă pe di-
narii bătuţi în Dacia.

Cum rezultă din cele spuse până aci, monetele
bătute de Daci după modele greceşti şi romane, erau
toate de argint. Numai rareori s'au găsit pe teritoriul
Daciei monete de aur de fabricaţiune barbară. Acestea
sunt probabil introduse din alte ţări. De asemenea
nici monete dace de bronz nu s'au găsit decât
foarte rar.

Nu poate fi nici o îndoială, că atât manetele gre-
ceşti şi romane găsite în Dacia, cât şi cele bătute de

Dinar roman republican

Daci, au fost mijloace de schimb, iar nu numai
simple obiecte de valoare, provenite din jafuri sau
prăzi de războiu, cum susţin, unii istorici şi numismaţi.
Dimpotrivă chiar, acelea cari s'au introdus pe aceste
căi în Dacia, au fost întrebuinţate tot ca mijloace de
schimb. Şi dovada cea mai buna este că în aceeaşi
perioadă de timp găsim răspândite în toată Dacia
aceleaşi monete. La început monetele macedonene
şi monetele dace cari le imitau, apoi monetele din
Thasos şi imitaţiile lor dace, şi în sfârşit dinarii
romani republicam.

Se înţelege că au circulat în Dacia şi alte monete
greceşti şi barbare, dar aceste le întâlnim numai in-
cidental, alăturea de cele ce au avut curs curent.
Aşa în timpurile mai vechi avem stateri de electru
(aur alb) din Cizicus; mai târziu, odată cu tetra-
drahmele din Thasos, monetele de argint foarte
asemănătoare din JIaroiiea; în timpul dinarilor repu-

Sesterţ dela Trăiau, revers Dac trist în faţa unui trofeu

blicani, drahme contemporane din diferite oraşe
greceşti, mai ales Apollonîa şi Dyrrhachium (Durazzo).

In multe tezaure s'au găsit amestecate monete de
diferite feluri, dar niciodată acestea nu erau din
epoce diferite, ci totdeauna contemporane. Dovadă
că ele toate au circulat în acelaşi timp şi nu au fost
numai nişte depozite imobilizate de bogătaşi.

După cucerirea Daciei de către Traian, monetele
imperiului roman au pus stăpânire pe pieţele dace.
Dinarii imperiali şi monetele de bronz mai mari şi

mai mici au înlăturat în scurt timp pe cele greceşti
şi dace, şi au făcut ca întrebuinţarea monetei în
schimbul zilnic să se generalizeze.

Vechile monete greceşti şi dace cari au circulat
în Dacia fuseseră mai ales piese mari: stateri şi tetra-
drahme, cari se întrebuinţau când se cumpărau can-
tităţi mai însemnate de producte sau mărfuri. Drah-
mele şi subdiviziunile lor nu par a fi circulat decât
în număr restrâns. Romanii însă aveau monete mici
de argint — dinarii — şi mai multe feluri de monete
de bronz, cari reprezintau valori inferioare; aşa că
uzul monetei s'a putut introduce şi pentru eumpără-

roman republican

turile miei. Pentru transacţii mari erau monetele
de aur — aureii imperiali — cari s'au răspândit şi ei
destul de mult în Dacia, mai ales că odată cu colo-
nizarea ei, a început exploatarea mai întinsă a bo-
găţiilor naturale.

Monetele romane imperiale n'au fost decât puţin
imitate de Daci; ici colea, găsim, câte un aureu sau
dinar imperial care trădează arta monetară dacă.
De altîel organizaţia dacă contopindu-şe cu totul în
cea romană, nu mai era niciun motiv să se întrebuin-
ţeze alte monete decât cele romane.

Pe la jumătatea veacului III d. Chr., pare să-fi.
fost o mare criză monetară în ţările dela Dunăre,
căci atât provincia Dacia cât şi Mnesia obţin dreptul
de a. bate monete proprii. Xatural că li s'a dat voie
să bată numai monete de bronz. Acestea aveau pe
faţă efigia împăratului, iar pe revers o alegorie re-
prezintând provincia respectivă. Pe monetele Daciei

Sesterţ dela Trăia, revers Podul peste Dunăre

această alegorie reprezintă o femeie — Dacia —-stând
în picioare, cu o bonetă ţuguiată pe cap, şi ţinând
în fiecare mână. un steag (vexillum) ; la dreapta ei
stă un vultur, la stânga un leu. Uneori .Dacia ţine
în mâna dreaptă o sabie încovoiată, sabia caracteri-
stică a Dacilor, împăratul care a acordat provinciei
noastre dreptul monetar a fost Pilip Arabul în anul
246 d. C. De atunci începe să se socotească era
monetară dacă, punându-se pe fiecare manetă, data
când a fost bătută: AN I, AN II, etc. După numerele



ROMÂNIEI i o r

acestor ani ştim cât timp a durat monetătia pro-
vinciei Dacia. Cele din urină monete sunt dela îm-
păratul Gallienus şi au data AN XI, deci monetari a
a funcţionat până la anul 267, Nu se ştie cu siguranţă
în ce localitate funcţiona această monetărie, la Sar-
misegetuza, capitala provinciei, sau la Ap uium
(Abrud), centrul regiunei miniere, tmde s'au găsit
foarte multe monete de acestea, -Se presupune de

Sesterţ (lela 'îmin, revers Victorie încoro&fmd mi trofeu

unii, că nici n'ar fi fost în Dacia, ci în Moesia,
la Viminaciuin, unde s'au bătut şi manetele acestei
provincii. Oricum desfiinţarea monetăriei coincide cu
încetarea stăpânirii împăraţilor romani asupra Daciei
şi cu căderea acestei provincii m stăpânirea Goţilor.
Faptele acestea modifică în mod radical situaţia
politică şi economică a provinciei, de aceea şi pentru
istoria monetara începe o perioadă nouă.

Medalion (îeht Mfiximian

2. TţFOCA BIZANTINĂ

Năvălirile barbare, deşi au distras organizaţia ro-
mană a Dadei, u'au întrerupt ca totul legă-
turile ei comerciale cu imperiul roman. Se în-
ţelege însă că aceste legături au devenit cu atât
mai reduse, cu cat producţia agricolă şi industriala
a Daciei scădea din cauza stării de nelinişte şi nesi-
guranţa creată de barbari. Astfel şi circulaţia mone-
tară a scăzut mult, şi dela împăraţii cari au urmat'
lui GalHeiiujs şi până la Dioeîeţian nu s'au găsit în
ţăiile noastre decât un număr relativ mic de.moiiete.

Urmaşul lui Diocîeţian, Constantin cel Mare, a
purtat lupte îndelungate cu Goţii şi acestea au avut
de urmare restabilirea graniţei romane la Dunăre şi
întărirea ei cu numeroase castre şi castele. Timp de

o jumătate de veac, cât Constantin şi urmaşii săi au
fost stăpâni pe aceasta graniţă, au intrat în ţările
noastre foarte multe monete, parte din cauza* răz-
boaielor, parte ca solde pentru garnizoanele ce păzeau
la Dunăre. Astfel se explică numeroasele tezaure de
monete constantiniaue, ce s'au găsit nu numai pe
teritoriul vechilor cetăţi dela Dunăre, dar şi în alte re-
giuni ale Daciei, până în Nordul Moldovei şi Ardealului.

Sesterţ dela Trăia, revers Provincia Dacie

Deşi ţările noastre n'au făcut parte integrantă din
imperiul de răsărit, totuşi au avut în tot cursul evului
mediu legături religioase, politice şi economice foarte
strânse cu el şi au fost mult influenţate de civilizaţia
bizantină. Iar dovezi ale acestor legături şi ale acestei
influenţe sunt şi numeroasele monete bizantine, ce
s'au găsit şi se găsesc mereu pe teritoriul nostru.

Medalion dela Graţian

Aceste mouete n'au intrat la. noi numai prin comerţ,
căci până la întemeierea principatelor traficul nostru
comercial era foarte redus, iar scbimbul în interior
se făcea mai mult în natură.

Numeroase monete bizantine provin din soldele
ostaşilor dela graniţă, căci până târziu în veacul XIII
împăraţii din Constantinopol au avut garnizoane în
diferite' puncte dela Dunăre şi Marea Neagră.

Altele îşi au originea în tributurile mari pe cari
aceşti împăraţi au fost nevoiţi adeseori să le plă-
tească barbarilor, cari au stăpânit vremelnic în
aceste regiuni.

In sfârşit diplomaţia bizantină a cheltuit foarte
mulţi bani pentru a învrăjbi pe barbari între dânşii
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şi a-i face inofensivi, astfel şi pe această cale au intrat
la noi monete de ale imperiului bizantin.

De altfel dintre statele noui ce s'au înfiinţat în
evul mediu in vecinătatea noastră (TJngaria, Polonia,
Bulgaria, Serbia), nici unul n'a bătut monete proprii
înainte de anul 1000, aşa că. în- mod natural moneta
bizantină a stăpânit pieţele orientului european până
la această dată. Şi aceasta cu atât mai mult, cu cât
însuşi comerţul cu Europa centrală, cât se făcea pe
valea Dunării, era în mâinile negustorilor bizantini.

Aureus dela Traian

Aşa se explică cum au putut pătrunde monetele
împăraţilor dela ConstantinopoL nu numai în Un-
garia, dar şi în Boemia şi Polonia, ţari supuse in-
fluenţei apusene.

Chiar după anul 1000 au circulat la noi tot monete
bizantine, şi abia prin veacul XIII am cunoscut şi
monetele altor state.

Daca aruncăm o privire asupra manetelor bizantine
găsite pe teritoriul românesc, constatăm că majori-
tatea lor sunt de aur şi de aramă; cele de argint sunt
foarte rari. Alăturea de frumoşii solidi de aur din
timpurile lui Teodosiu II, Justiniati, Mauriciu, a
împăraţilor Isaurid şi Macedoneni, se găsesc nume-
roase piese concave din vremurile Comnenilor. Din
cauza că cele mat multe monete de aur reprezintă
pe faţă două personagii (împăratul şi fiul său core-
gent, sau împăratul şi un sfânt), s'a crezut că aceştia

SoUdus (de aur) bizantin

sunt Constantin cel Mare şi mamă-sa Elena, şi banii
au fost numiţi constantinaţi.

Dintre monetele de aramă unele sunt mari şi
groase (foliis), având marca M sau XXXX (=40
imitaţi}, altele sunt jumătăţi de follis şi au marca
K sau XX (= 20 unităţi), altele în sfârşit sunt şi
mai mici. Foarte numeroase sunt însâ piesele de
aramă ce au reversul ocupat de o lungă legendă
greacă în caractere amestecate romane şi greceşti,
care de regulă este IS XS BASILEON BASlLEVs!
(Isus Cristos regele regilor). Acestea au circulat în
veacurile VI—X. In sfârşit avem şi foarte multe
monete concave de aur, de argint, de aramă sau de
bilon, cari datează din veacurile XI—XII.

Adeseori s'au găsit nionete de aur, cari nu aveau
decât pe dinafară o foaie foarte subţire din acest

metal, iar sâmburele era de aramă sau alt metal
ieftin. Monetele acestea, cari uneori s'au găsit în
cantităţi mari, sunt falsificate încă din vechime şi
chiar în rnonetăriile statului. Ele au servit de regulă,
pentru a se plăti serviciile făcute de barbari, cari nu
puteau distinge uşor o monetâ falsă.

Prin urmare în istoria noastră monetară avem o
lungă epocă de şase veacuri, în care monetele împă-
raţilor dela Constantinopol au fost singurele cunoscute.

Solîdua (de aur) dela Constanţii! II

3. EPOCA DINARILOR BANALI

Anul 1204 aduce o schimbare importantă în istoria
noastră monetară, schimbare datorită prefacerii ra-
dicale ce a intervenit în situaţia economică din Europa
răsăriteană, prin desfiinţarea imperiului bizantin şi
înlocuirea lui cu imperiul latin, de orient.

înfiinţarea imperiului latin de orient a fost opera
Veneţienilor, cari sperau prin aceasta să pună stă-
pânire pe întreg comerţul cu Orientul. Dar ei au găsit
în Genovezi nişte rivali foarte îndârjiţi, cari după ce
la 1361 ajută pe Paleologi să repună Bizanţul în
drepturile sale, alungă şi pe Veneţieni din Marea
Neagră.

Genovezii făceau comerţ cu grâne pe această mait
încă de pe la 1180, iar acum caută să se aşeze temeinic
pe ţărmurii ei, întemeind contuarii numeroase la gurile

Solidus (de aur) bizantin

Dunării (Sf. Gheorghe, Sulina, Fidonisi, Cernavoda,
Vicina), şi punând mâna pe cele mai importante
puncte comerciale dela mare (Chilia, Cetatea-Albă.
Caffa). Cu toate că traficul lor era foarte întins, se
pare că în relaţiile cu ţările noastre nu întrebuinţau
decât prea puţin moneta, căci nicăiri nu s'a găsit
până acum vreun, tezaur de monete genoveze din acel
timp şi nici măcar monete izolate genoveze. Este
probabil, că afară de schimbul în natură, se întrebuinţa
atunci ca mijloc de plată argintul brut cântărit cum
se obişnuia pe vremea aceea şi în alte ţări din' veci-
nătatea noastră.

]NTici din "Ungaria, care avea încă dela anul 1000
rnonetărie proprie, nu intrau la noi monete. Situaţia
economică a acestei ţări a fost în tot cursul veacului
XII şi într'o bună parte clin veacul XIII atât de rea
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încât nu s'au bătut decât prea puţine monete—şi
acestea foarte depreciate — iar schimbul se făcea în
natură sau cu argint brut cântărit.

încercările unor regi ca Andrei II şi Bela IV de a
remedia această situaţie, prin întinderea autorităţii
lor asupra voevodatelor româneşti, cu ajutorul Ca-
valerilor Teutoni şi apoi cu al celor Ioauiţi, n'au dat
rezultatul dorit.

Cavalerii Teutoni, aeraţ i la 1211 în Ţara Barsei
ca să convertească pe Români la catolicism şi să
exploateze minele de mir şi de argint din Transil-
vania, au fost alungaţi de însuşi regele unguresc
câtivâ ani în urmă (ms), iar Cavalerii Ioauiţi, cavi
JIU' fost stabiliţi pe la 1/47 în Ţara ţjoverinului, în
scop de a întinde odată cu catolicismul şi autoritatea
regală asupra voevodatelor de dincoace de munţi,
n'au putut sta nici ei decât prea puţin în aceste locuri.

Intre timp s'a produs marea năvălire a Tătarilor
din 1241, care a distrus ecouomieeşte şi Ungaria şi
ţinuturile româneşti, contribuind astfel la ruina lor
financiară.

De sigur că împrejurările acestea nu erau de natură
să uşureze circulaţia monetară la noi, şi de aceea,
timp de mai bine de o jumătate do veac, poporul
nostru nu a cunoscut deloc moneta, iar transacţiile
comerciale se făceau sau în natura, sau în argint brut
cântărit. Iţste adevărat că în prima jumătate a
veacului XIII străbătuse în Ungaria şi întru câtva
şi în. Transilvania nişte monete străine: ducaţii de
Friesach din Carintia, dar ele nu par a fi trecut mai
departe. De asemenea nici monetele imperiului
latin de orient întemeiat de cruciaţi şi nici cele
pe cari au început să le bată ţarul bulgăresc
Miha.il Asaii (1246—1257) şi regele sârbesc Ştefan II
Uroş (1282—1321) n'au trecut în ţările noastre.

Cu ocazia stabilirii Ioaniţîlor în Ţara Severiuului
s'a făcut însă o primă încercate de a se bate manetă,
măcar pentru o parte din teritoral românesc. Intre
privilegiile pe care regele Bela IV le dădea acestor
cavaleri la 1347 era şi dreptul de a bate moneta..
Dar loaniţii n'au putut face uz de acest drept din
cauza situaţiei lor precare.

Abia pe la 1270 încep să intre în regiunile locuite
de Români dinarii banilor Slavoniei, numiţi în .lim-
bajul oficial de atunci amarii banalei. Fiind fabricaţi
dintr'un argint foarte bun şi având o greutate con-
stantă, dinari: banali au fost foarte bine primiţi atât

Dinar banal slavon

în "Ungaria — unde de asemenea monetele erau foarte
r a r e — cât şi în Transilvania şi Banat. _ Ei au fost
prin urmare primele monete cunoscute şi întrebuin-
ţate în ţările noastre, după o perioadă de timp în
care Românii n'au folosit acest-mijloc de schimb.

S'a mai întâmplat ca dinarii banal- să intre la jioi
tocmai în timpul puternicei mişcări, care urmăria

unirea voevodatelor de dincoace de munţi într'iin
stat mai mare, devenit apoi principatul Ţării Româ-
neşti. Noul stat s'a înfiinţat înlăturându-se în primul
rând autoritatea hanului tătăresc, căruia voevodatele
noastre îi plăteau tribut după 1241, şi pe urmă suze-
ranitatea regelui ungur. Iar la formarea lui au contri-
buit de sigur şi elemente venite din Ardeal şi Banat.

Este prin urmare explicabil, de ce numele dinarilor
banali a devenit la toţi Românii numirea generică
pentru moneta — banul — şi de ce acest nume s'a
răspândit în toate regiunile locuite de Români.

Modul cum din cuvântul « dinar banal * sau numai
«1 banal * s'a format cuvântul « ban » este acelaşi ca
şi la alte expresiuni monetare, derivate din numele
suveranilor. Monetele bizantine ale împăraţilor Ro-
man IV şi Constantin XIII se numeau în deobşte
romanaţi şi constantinaţi; cele ale dogelui Veneţiei
ducaţi; ale banului Slavoniei au devenit bani.

Regele Ungariei Bela IV şi urmaşii săi, cum şi Carol
Robert, bătând dinari după modelul dinarilor banali,
numele de «banali» a trecut şi asupia acestora.

Dar fiindcă în acest timp s'au introdus la noi şi
monete mai nrari decât dinarii, şi anume: florenii şi
groşii, cuvântul ban pe lângă sensul generic de mo-
netă, a primit şi sensul mai restrâns de « inonetă mă-
runtă * (pani denarii).

Se înţelege că introducerea banilor în relaţiile
noastre comerciale nu însemnează, că schimbul în
natură sau cu argint brut a încetat cu totul. Aceste
mijloace de schimb au continuat în tot cursul evului
mediu şi chiar mai târziu, paralel cu monetele, nu
numai la noi, ci şi în alte ţări europene care foloseau
moneta pe o scară mult mai întinsă.

De aceea nu e de mirare să constatăm, că la 1279
voevodul oltean Bărbat, plăteşte pentru a se răscum-
păra, din captivitate o sumă mare de bani (nan mo-
dicam quantitatem •pecunis), iar cu o jumătate de
veac după aceea, regele Carol Robert pretinde dela Ba-
sarab cel Mare Domnul Ţârii. Româneşti, un tribut
anual de 7000 mărci de argint (VII milia marcarunt
argentij.

Fe vremea aceea în ţările noastre nu existau oraşe
şi astfel industria şi comerţul — cari mai ales con-
tribue la circulaţia monetară — erau foarte puţin
desvoltate, Iar viaţa de agricultori şi păstori pe cari
o duceau Românii, nu reclama în mod imperios în-
trebuinţarea monetei. Nici chiar oraşele săseşti din
Transilvania nu ajunseră încă să ia un avânt mai mare,
iar cele genoveze dela Marea Neagră abia după 1300
au început să facă. comerţ mai întins.

De altfel în restul Europei răsăritene situaţia era
aceeaş şi aşa se explică de ce până la. această dată
circulaţia monetară era atât de redusă în Ungaria
şi în ţările balcanice. ^

Dar' această situaţie se schimbă cu totul după
înfiinţarea marelui principat al Ţarii Româneşti (pe
la 1300). Noul stat a reuşit sa asigure liniştea din spre
Tătari ţi libertatea faţă de Unguri. El fi-a creat o
bună situaţia internaţională şi relaţii întinse cu vecinii.

Propăşirea agricolă a Ţarii Româneşti a coincis cu
desvoltarea industrială a oraşelor săseşti din Tran-
silvania.
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Din simple colonii agricole acestea deveniră, după
150 de ani dela întemeierea lor, nişte centre industriale
ioarte active, cari fabricau atât articole ieftine pentru
populaţiunea ţărănească din Transilvania, Ungaria
şi ţările vecine, cât şi mărfuri de lux pentru nobilii
unguri şi români. Iar când a existat şi o curte
domnească în Ţara Românească, au îndestulat în
mare parte şi cerinţele acestei curţi.

Genovezii şi-au mărit şi ei activitatea comer-
cială în Marea Neagră, mai ales după ce pe la
1360 s'a organizat şi un al doilea stat românesc
inaTe, principatul Moldovei, liberându-se de sub
influenţa Tătarilor şi înlăturând pretenţiile regilor
unguri asupra lui. Dar în curând comerţul cu Moldova
a intrat în mare parte în mâinile negustorilor din
Lwrov (Leniberg), cari făceau o concurenţă pu-
ternica atât Saşilor cât şi Genovezitor.

In sfârşit tot în timpul acesta a renăscut comerţul
bizantin, după ce Latinii au fost alungaţi din C011-
stantinopol (1261) şi împăraţii Paleologi au refăcut
vechiul stat grecesc. Astfel şi din această parte au
început să vină la noi tot mai mulţi negustori.

La toate acestea s'a mai adăugat întemeierea şi
organizarea de oraşe chiar \ye teritoriul Ţării Româ-
neşti şi al Moldovei.

Era natmal ca în astfel de împrejurări politice şi
economice circulaţia monetară să devină şi ea din
ce în ce mai frecventă, înlocuind în mare parte
schinihul ui natură, deşi acesta în mod absolut nu
a încetat niciodată.

In acest chip au intrat în toate ţările locuite de
Români tot mai numeroşi dinari banali, atât de cei
bătuţi în Slavonia, cât şi aşa numiţii « banali regali »,
bătuţi de regii Ungariei după modelul banilor sla-
voni. De asemenea groşii sau groşiţele ungureşti şi
polone; cele din urmă, mai ales, în Moldova. In
sfârşit floreniî ungureşti — aşa numiţii « ughi » — şi
galbenii genovezi şi veneţieni, cărora Românii le-au
dat numirea de « zloţi tătăreşti», fiindcă erau aduşi
din oraşele genoveze dela Marea Neagră, din vecină-
tatea Tătarilor. Tot în acest timp au intrat la noi
şi # perperii» bizantini, monete de aur aduse de co-
merţul cu Constantinopolul.

Expresiuni monetare ca « marca » şi « fertunul »,
adică sfertul de marcă, erau introduse mai de mult,
de când începuse schimbul cu argint cântărit.

Dar prosperitatea economică ce a urmat după în-
temeierea Principatelor a avut şi un alt rezultat: a
îndemnat pe Domnii Ţării Româneşti şi ai Moldovei să
tragă şi alte foloase, înfiinţând ateliere monetare proprii
şi punând astfel bazele monetăriei naţionale româneşti.

4. ÎNTEMEIEREA MONETĂRHLOR NAŢIONALE

S'ar putea găsi destule motive cari să justifice
întemeierea monetăriilor naţionale. In primul rând
starea economică prospera a ambelor ţări şi marea
desvoltare pe care au luat-o relaţiile comerciale cu
vecinii. Acestea reclamau cantităţi tot mai mari de
numerar şi atunci spre a nu lăsa ca monetele străine
să pună în mod exclusiv stăpânire pe pieţele noastre,
Domnii au căutat să emită moneră naţională.

De alta parte situaţia acestor Domni faţă de pu-
terile vecine era foarte înaltă; amândouă ţările erau
bine consolidate, aşa ca era şi o ambiţie personală a
Domnilor sa emită monetă proprie, ca simbol al in-
dependenţei de care se bucurau.

Dar în 'afară de aceste motive, în evul mediu mai
exista o cauză foarte importantă care provoca emi-
terea de monete: câştigul ce-1 realizau suveranii din
această operaţie.

Atelierele monetare se arendau cu preţ bun, de-
oarece constituiau un impoTtant izvor de venituri
pentru suverani. De altă parte aceştia obişnuiau să.
retragă foarte des din circulaţie monetele vechi în-
locmndu-le cu altele noui. Această operaţie pe făcea
prin intermediul atelierelor monetare, unde trebuiau
să se aducă piesele vechi pentru a fi preschimbate.
Şi de aci rezultau venituri foarte mari, căci de regulă
proporţia schimbului eTa de trei piese vechi pentru
două noui.

In unele ţări, ca Ungaria de pildă, înfiinţarea de
ateliere monetare şi desele retrageri din circulaţie a
monetelor vechi, deveniseră o adevărată calamitate.
In special regele Ludovic cel Mare, contimporan cu
primii noştri Domni monetari, a uzat foarte mult
de aceste procedee, provocând mari nemulţumiri şi
uneori chiar răscoale, din cauza speculei ce făcea cu
aplicarea lor.

Este deci probabil că şi acest motiv fiscal a deter-
minat în mare parte pe Domnii noştri să emită monetă.

De sigur că primele monete româneşti aveau să
fie puse în concordanţă cu monetele străine, cari în
acel timp aveau cursul cel mai întins în ţările noastre.
Am arătat, mai sus, că în Transilvania şi Ţara Româ-
nească pătrunseseră încă dela sfârşitul veacului X I I I
în mari cantităţi «dinarii banali» slavoni. La 1324 regele
Ungariei, Carol Robert, a luat măsura ca şi dinarii
ce se emiteau în monetăriite L'ngariei să fie confec-
ţionaţi după modelul celor slavoni şi astfel banalii
o regali» au început să circule şi la noi.

Dar în Ungaria s'ati bătut în acest timp monete
mai mari, numite groşi (grossij, după modelul pieselor
cu acelaşi nume din Boemia. De altă parte în Galiţia
şi în Rusia mică, în Serbia şi în Bulgaria se emiseră.
tot acum jumătăţi de groşi, cari aveau relaţii de
valoare atât cu groşii ungureşti şi boemi, cât şi cu
dinarii. Mai mult, aceste piese de o jumătate de
greş se potriveau şi cu monetele bizantine de argint.

Era natural prin urmare, ca atunci când Domnul
muntean Vladislav I Basarab, numit şi Vlaicu
Vodă, se hotărî să bată monetă proprie, să adopte
mărimea şi greutatea acestor piese. Tot astfel a
procedat şi Petru Mnşat, Domnul Moldovei, când a
emis primele monete moldoveneşti.

In Ţara Românească sistemul groşilor a fost înlo-
cuit curând cu cel al dinarilor; în Moldova, însă, el
s'a menţinut până la jumătatea veacului al XV-lea.

5. PRIMELE MONETE ROMÂNEŞTI
A) Ţara Românească: Vladislav I. Basarab

Monetele pe care le-a bătut Vladislav I (zis şi
Vlaicu Vodă) prezintă două tipuri diferite: tipul
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comun, care s'a continuat sub toţi Domnii urmă-
tori, cari au bătut monetă, şi tipul monetelor cu
cruce, pe care-1 întâlnim numai sub urmaşul său
Radu I.

Tipul comun se înfăţişează astfel:
f M LADIZLÂI WAIWODE Scut despicat, în

primul cartier fasciat, în al doilea plin. Două cercuri
perlate.

Rs. f TRANSALPINI. Coif în profil spre dreapta,
în vâri cu o acvilă cu capul întors spre stânga. Două
cercuri de perle. Cnici-a dela începutul legendei sire

1 mcfit du argint (lela VhuUslav I JSasarub
(tip comun eu legenda .slîiva)

braţul de jos prelungit, aşa că pare a ieşi dintre
aripele acvilei.

i(ectura legendei: Maneta Ladizlcn Waiwadc Trati-
snlpini.

I.'e lângă monetele cu legendă latină, tiptil acesta
are şi monele cu legendă slavă, caic pe faţă este:
•'• iw «Adr\iCiUR'K u«iiwr\, iar pe revers: f KV iiM îC/Um».
La acestea se află uneori în câmpul de pe revers n
sigla oarecare,

Scutul ce se găseşte pe faţa mouctclor de acest tip
reprezinţi!, ti tipa ciun arn dovedit în altă parte,
stema familiei domnitoare a Basarabilor; iar acvila
de pe revers a devenit mai târziu — ţii poate era şi
;il:unei -- principala mobilă heraldică din stema Ţării
Româneşti.

Monetele de tip COULLIU prezintă foarte multe va-
riante, cEiri se disting mai ales prin modul cum sunt

iHicivt de argint dcila Vlnrlislav I E.asarab
(tipul cu crace, legenda I i f t )

scrise legendele, prin fornra crucii şi prin siglele di-
ferite. Cea mai interesantă din aceste variante este
reprezentată prin acvila contumată, ce o întâlnim pe
o serie ele manete cu legendă slavă. Ea constă în
faptul că acvila este înfăţişată în profil spre stânga,
iar capul îl ţine întors spre dreapta; astfel întreg
tipul este întors spre stânga. Pentru a evita aspectul
urât, produs prin aşezarea nenaturală a acvilei şi prin
faptul că crucea venea în partea dreapta lângă ciocul
acvilei, meşterul monetar s'a văzut nevoit să mai
pună o cruce şi la începutul legendei, şi astfel legenda
are două cruci, una la început şi alta la sfârşit. Şi
scutul de pe faţa acestor monete are un senin deosebit:

' în cartierul al doilea nu e plin, ci ocupat de o semi-
lună spre stânga.

Faptul că monetele de tip comun sunt parte cu
legendă latină, parte cu legendă slavă, pare curios,
la prima vedere, dar dacă ţinem seamă că în acelaşi
timp găsim documente domneşti scrise unele în la-
tineşte, altele în slavoneşte, şi că pepeceţile domneşti
întâlnim, pe lângă legenda latină, iniţialele Dom-
nului cu litere slave, ne explicăm şi această pretinsă
anomalie.

Tipul manetelor cu cruce se caracterizează priiitr'o
cruce mare cu braţele terminate în flori de crin,
aşezată pe faţa monetei; în cantoauele formate de

Ducat de argint dela Vladislav I
(tipul cu acvila conturnată, legenda slavă)

braţele crucii sunt ornamente de flori, stele sau cruci
mai mici. Pe revers se află aceeaşi reprezentare ca
şi la tipul comun: coiful în profil având în vârf o
acvilă cu capul întors spre stânga. Toate au legenda
latină.

Este interesant de observat, că aceste monete sunt
mai mari şi mai grele decât cele de tip comun, şi
că deşi dovedesc o execuţiune foarte îngrijită, au
totdeauna legendele greşite. In acelaşi timp, ele pre-
zintă mai multe variante, ceeace probează că au fost
mai multe emisiuni.

Ţinând seamă de pondul şi modul de execuţiune
al monetelor lui Vlaicu Vodă, se pare că primele
emisiuni au fost cele cu cruce şi cu acvila con-
turnată ; pe urmă s'a fixat tipul comun, în care primele
emisiuni cu legendă latină se apropie ca greutate şi
execuţie de cele de mai sus, iar celelealte sunt infe-

D n cat de argint dela Viadislav I Basarab
(tipul cu cruce, legenda latină)

rioare acestora din amândouă punctele de vedere.
In orice caz, cele mai rău bătute sunt monetele de
tip comun, cu legenda slavă, cari pot fi considerate
ca ultimele monete ale lui Vlaicu Vodă. Prin urmare
primele monete fac parte din sistemul groşilor şi au
forma şi mărimea pieselor de o jumătate de gros;
restul sunt dinari,

Există însă şi piese şi mai mici, anepigrafe, cari
sunt fracţiuni de dinari: oboli.

Aruncând o privire generală asupra monetăriei lui
Vlaicu Vodă, cea dintâi monetărie românească, con-
statăm de o parte bogata activitate ce Domnul a:

depus pe acest teren, activitate. manifr sta priri nu,-.;.
rneroasele tipuri şi variante, cari toate tf^rezinţa;
emisiuni diferite; de altă parte mtuis%Errcufe|âe;a-
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acestor prime manete româneşti. In adevăr piese
izolate şi tezaure de monete de ale lui Vlaîcu Vodă
nu s'au găsit numai pe teritoriul Munteniei, ci şi în
Moldova şi Transilvania, cum şi peste Dunăre în
Serbia şi Bulgaria.

B) Moldova; Petru Muşat

Cele dintâi monete moldoveneşti nu prezintă o
varietate de tipuri atât de mare ca cele munteneşti.
Domnul moldovean Petru Muşat nu a ernis decât un
singur tip, care a rămas apoi tipul comun pentru
cei mai mulţi dintre urmaşii sâi.

Acest tip monetar se înfăţişează astfel:
f SI M PETRI WOIWOD Cap de bour cu o stea

între coarne, însoţit îa dreapta de o stea cu 5 r a z e

(uneori de o rozetă), !a stânga de o semilună. Două
cercuri de perle.

i?s f SI MOLDAVIENSIS Scut despicat, în pri-
mul fascia t, în al doilea cu două pânâ la şapte
flori de crin. Două cercuri de perle.

Lectura legendei este: Signimt monete Petri Woi-
ivoâe. Signitm Moldaviensis. Cât priveşte scutul, el

Groş de argint dela Petrii I Muşat

este stema familiei Muşat care se întâlneşte şi pe
alte monumente.

Cu toate că Petru Muşat nu a bătut monete de
tipuri diferite, a scos în schimb foarte multe emisiuni,
după cum dovedesc de o parte numărul variat al
florilor de crin ce se află în cartierul al doilea al scu-
tului— avem monete cu două, cu trei, cu patru,
cu cinci, cu şease şi cu şapte flori de crin — de altă
parte feluritele reprezentări ale atributelor ce însoţesc
capul de bour de pe faţa monetelor.

Intre aceste reprezentări cele mai caracteristice
sunt acelea, unde în loc de rozetă sau stea găsim o
floare de crin ce iese din gura bourului, tui buzdugan
sau un obiect în formă de trident.

Şi monotele lui Petru au avut o circulaţie întinsă.
In afară de teritoriul Moldovei, s'au găsit în Muntenia
şi Dobrogea, precum şi în Galiţia şi Polonia.

Astfel studiul primelor monete româneşti dove-
deşte, nu numai ca Domnii munteni şi moldoveni
aveau în a doua jumătate a veacului XIV o situaţie
independentă şi un mare prestigiu faţă de suveranii
din ţările vecine, dar şi că aceste două ţări se bucurau
de o situaţie materială foarte bună şi de relaţii
comerciale întinse.

6. RADU I BASARAB

Urmaşuî lui Vlaicu-Vodâ, fratele sau Radu I
(1380—rjî>6) a cărui domnie este abia amintită de

alte izvoare istorice, a desfăşurat 'şi el o întinsă acti-
vitate monetară.

In domnia lui Radu I întâlnim cele mai multe
tipuri monetare din timpul lui Vlaicu-Vodă, dar şi
câteva noui; de asemenea pentru fiecare tip s'au găsit
variante foarte numeroase.

Manetele de tip comun reprezintă, ca şi ale lui
Vlaicu-Vodă, pe faţă scutul Basarabilor, iar pe revers
coiful având în vârf acvila munteană (cruciată). Uneori
cartierul al doilea al scutului nu este plin, ci ocupat de

1-Ladu I Easarab
Ducat de argint cu legendă latină

o siglă oarecare, iar alte ori marginile scutului sunt
împodobite cu una, două sau trei fiori de crin.

legendele latine de pe monerele de acest t ip sunt
redactate de obîceiu în acelaşi fel, ca şi pe monetele
lui Vlaicu: Av}MONEA RADO WIWE (Moneia Rado
(li) w(a)i(wod)de) ;rs +TRANSÂLPINI (Transal-
pini), Dar uneori ele imită pe cele slave, conţinând pe
amândouă feţele numai numele Domnului, fără a
avea indicat şi numele ţării: Av + IONS RADOLVS
VAIV (Io(hanne)s Radolus Vaiv(oda) ; Rs + IONS
RADOLVS (lo(hanne)s Radolus).

Şi legendele slave prezintă două redacţitini. Unele
conţin numai numele Domnului, ca la Vlaicu-
Vodă: Av, + nv pa^ovAii 8**50,1, (Io Radul Voevod) /
rs + iiv pdAW/iik (Io Radul). Altele însă au şi atri-
butul de «mare voevod >>: Av. -+- iw $AjL,Wi\k (I>>
Radul) ; rs + KfAiKhJ KOfKOAd (Mare Voevod).

Tipul monetelor cu cruce s'a găsit până acum mimai
în două variante. Una are în cantoanele crucii, la

Radu I Easarab
Ducat de argint cu legendă latina

intersecţia braţelor ei, câte o mica floare de
cealaltă câte trei globule aşezate în linie transversală.
Este caracteristic, că spre deosebire de monetele de
acest fel ale lui Vlaicu-Vodă, acestea au numai legende
slave.

Monete cu lipul cavalerului. Un tip monetar ce-1
întâlnim, numai sub Radu I, este al cavalerului. O
bogată serie de monete dela acest Domn prezintă
pê  revers figura unui cavaler stând în picioare, cu
coif ţi armură de fier, ţinând în. dreapta o lancie,
jar în stânga un scut cu stema Basarabilor. Pe
faţă aceste monete reprezintă aceeaşi stemă a Basa-
rabilor, dar însoţita de mai multe podoabe eraldice:
scutul este înclinat pe colţul stâng, iar pe colţul'
lui drept se află un coif cu acvila munteanâ în vârf.
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Toate monetele de acest tip au legenda latină:
im. +MONE RADO W (Moneta Rado (li) W(ai-
itmde) ; rs. + TRANSALPINI (Transalpini).

Manete cu numele lui Vladislav. Foarte curioase
sunt un număr de nionete de tipul comun şi ca legende
slave, caii pe faţă poartă numele Iui Radu, iar pe
revers numele Vladislav. XUe se mai caracterizează
şi prin faptul că, pe revers, în. câmpul din faţa acvilei,
au o siglă de forma lui 3 «ut a unui şarpe. Numele
lui Radu, de pe faţa nioiietei, este îuaoţit totdeauna
de titlul de voevod: + fiv (M^o^e IWKW'AA ', al lui
Vladislav e singur: -\- tiv KAĴ viCAAii'h. In starea
actualii a ciumşUnţdni- despre 1 Imunii din dinastia

Radu I Bnsarab
Ducut do argint cu legendă slavă

Basarabilor nu pute ui să ne pronunţăm, dacă
numele Vladislav de pe aceste nionete se referă
Li Vluicu-Vodâ, tatăl lui Radu, sau poate la vreun
fiu necunoscut al lui Radu.

Dacă numărul tipurilor şi ai variantelor monetelor
lui Radu I este dovada unei întinse activităţi
monetare, în schimb execuţia interioară a tuturor
acestor mouete ne face să întrevedem o decadenţă
a tehnîcei monetare în acest timp. Comparate cu ale
lui V1ak-u-Vocl.fi., monetele lui Radu. sunt lucrate cu
stângăcie şi se apropie ca tehuică de cele mai slabe
alo celui dintâi.

I lin cele câteva tezaure cunoscute până acum şi
cari cuprind monete dela Radu -l, se poate deduce
totuşi că viaţa economica în timpul lui nu era mai
puţin activa ca în vremea lui Vlaicu-Vodă, iat rela-
ţiile comerciale cu vecinii erau tot atât de frecvente.

7. DAN ŞI MIRCEA CEL BĂTRÂN

Domnia lui Dan I, fiul mai mare al lui Radu I,
deşi foarte scurtă, n'a fost cu totul lipsită de acti-
vitate monetară.

Toate rnonetele cunoscute astăzi dela Dan I
sunt de tipul comun al monetelor muntene şi au le-
gende slave: Av. j uv ^,i»w KOfKCA Scut despicat,
îti primul cartier fasciat, în al doilea plin sau cu o
siglă oarecare (0, w); rs, | iw A<W«f KdfKOAd Coif
cu acvilă în vârf, iar în câmp o siglă (PJ.

Poarte probabil că alte tipuri monetare nu s'ait
iu ai bătut în timpul acestui Domn şi emisiunea

Radu I Basarab
Ducat cu cruce (legendă slavă)

lui pare a fi fost foarte restrânsă, căci în tezaurele de
monete dela fratele şi urmaşul său Mircea cel
Bătrân nu s'au găsit deloc piese dela Ban I.

In schimb îndelungata domnie a lui Mircea, atât
de bogată în fapte militare şi în acte politice şi cul-
turale, s'a distins ţi printr'o activitate monetară
foarte întinsă. O serie întreagă de tezaure, descoperite
în diferite părţi ale ţării şi cuprinzând sute şi chiar
mii de piese, ne-au • conservat tipurile variate de
monete emise de către acest Domn.

Şi în. timpul lui Mircea constatăm existenţa mone-
telor de tip comun, care ca şi ale lui Vlaicu-Vodâ
şi Radu I au parte legende latine, parte legende slave.

legendele latine au forme ca f IWĂN MVRCZ
(loan Myrcz(e) sau IWAN. DI. MVRCZ In cartierul
al doilea al scutului de pe avers şi în câmpul liber
de pe reversul acestor piese se află diferite sigle,

I Haşurai)
ilts argint eu legendă, slavft

Radu I Basarab
Ducat de arghtt cu tipul cavalerului

Cât priveşte starea culturală, monetele cu tipul
cavalerului, mai ales, ne descoperă existenţa unor
obiceiuri feudale apusene (costumul cavaleresc, com-
binarea stemelor) cari 11'au putut intra în Muntenia
decât priit contactul strâns al boierimii de aci cu
nobilimea românească din Transilvania, care tocmai
în acel timp primea dela regii Angevini ai Ungariei
o organizaţie identică cu a nobilimii din apusul
Kuropei. Acestei influenţe, confirmate strălucit
prin descoperirile ditt Biserica Domnească dela Curtea-
de-Argeş, trebue să-i atribuim de sigur şi toate
celelalte obiceiuri şi instituţii apusene dela curtea
domnească a Munteniei.

formate din litere slave: A\—1, iv—i, AI—W, n—n,
c—P, $, etc.

legendele slave au forme ca: | iw AtpVM K^KO^a
sau f w M'P4'1 K> e t c - Şi s i § l e din litere latine
{N—S) sau slave (9—P, ]f—A\, K — K ) .

Tipul manelelor cu cruce s'a menţinut şi el sub
Mircea, dar numai pe o serie de monete rnai mici şi
fără legende (anepigraîe), cari au înfăţişarea de mor^te
divizionare. . ... • .:' ;•

Cât priveşte tipul manelelor cu efigie}'] carfe^trb
Radu I este reprezentat prin figura cavaieruMjS'
continuat şi sub Mircea, dar şubionna
neşti în costum«de gală», cu mantie sajr
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Acest tip prezintă următoarele variante:
a) Domnul stând în picioare cu coroană pe cap,

iai pe umeri cu mantie căptuşită cu blană şi având
un guler mare de blană. Iu mâna dreaptă ţine o
lance drept în jos, în stânga globul cit cruce;

b) Domnul în acelaşi costum, dar ţinând în mâna
dreaptă lancea în poziţie oblică;

c) Domnul ca mai sus, dar ţinând în mâna dreapta
un buzdugan râzimat pe umărul drept.

Toate aceste trei variante an pe cealaltă parte
stema Basarabilor, ca şi monetele cu cavaler ale lui
Radu I. De asemenea toate au legende în limba
sîavă: f iw MpiiVM KO; IVV .up-ki'J s, etc.;

Radu I Basarab
Ducat de argint cu tipul cavalerului

d) Altă variantă reprezintă pe Domn în acelaş
costum cu coroană, mantie şi glob cu cruce, dar în
mâna dreaptă ţine o sabie Iată ridicată în sus. Legenda
este slava. Pe cealaltă parte aceste piese au efigia
lui Crist eu inscripţia ÎC XC;

e) In sfârşit o ultimă variantă a monetelor cu
efigie reprezintă pe Domn în costum « civil », dar fără
mantie, şi ţinând în dreapta o lance oblică, iar în.
^tâiiga globul cir cruce. Pe cealaltă parte se află
stema Basarabilor. Legenda de pe revers este slavă:
nv AVpTiVi KOI, etc, dar cea de pe faţă este în
caractere germane fracturate şi conţine un nume ce
n'a putut fi până acum pe deplin înţeles: Petrttslan
JB, Petru&ian B, etc.

De sigur că efigiile acestea, ca şi cele de pe monetele
lui Radu, nu an pretenţia de a fi portrete adevărate,
ci numai figuri convenţionale. Ele însă prezintă o
mare importanţă pentru istoria noastră culturală,

Ducat (lela Mircea cel Bătrân
Domnul cu lance

deoarece ne înfăţişează costumul domnesc, atât cel
militar cât şi cel civil, din veacul al XlV-lea. Şi dacă
comparăm modul cum sunt reprezentate aceste co-
stume pe monete, cu costumele domneşti zugrăvite
în Biserica Domneasca din Curtea de Argeş şi cu
cele găsite în mormintele domneşti din aceeaşi'bise-
rică, putem reconstitui în cele mai mici amănunte
portul Domnilor şi boierilor munteni din acele timpuri.

Dacă tezaurele ne-au descoperit diferite tipuri de
monete emise în timpul iui Mircea, privilegiul co-
mercial, pe care acest Domn 1-a dat negustorilor
Braşoveni în r.413 ne permite să cunoaştem numele
acestor monete si valoarea lor.

Studiind monetele lui Mircea din punct de vedere
al mărimii şi greutăţii, constatăm că formează două
categorii: cele cari au legende sunt mai mari şi mai
grele (având diametrul între 14—16 mm.) şi greu-
tatea între o gr. 43 — o gr. 57; cele anepigrafe sunt
mai mici şi mai uşoare (diam. de 11—12 mm. şi
greutatea între o gr, 19—0 gr. 26}.

In privilegiu sunt amintite de asemenea dcmti feluri
de monete muntene, unele mai mari ce se identifică
cu dinarii ungureşti contimporani şi sunt numite
ducaţi: altele mai mici, cari valorau cam 2/3 dintr'iui
dinar şi sunt numite bani.

Evidend că piesele mari ale lut Mircea sunt ducaţi,

Ducat dela Mircea cel Bătrâti
Do intrai cu buzdugan

iar cele mici şi anepigrafe sunt bani. De altfel este
foarte brobabil, că aceste două numiri monetare
existau încă din vremea lui Vlaicu-Voda, mtemeitorul
monetăriei muntene.

Când Vlaicu-Vodâ întemeia prima monetar ie româ-
nească, « banalii » sau « banii » imgureşti mai circulau
probabil la noi, deşi contimporanul său, regele Lu-
dovic cel Mare, n'a mai bătut dinari de aceştia.
Pentru a deosebi de aceşti bani străini monetele sale
proprii, Vlaicu. le va ii numit «ducaţi», adică
monetele ducelui, ale Domnului, numire ce s'a păstrat
şi sub urmaşii săi. Se înţelege ca în acest t i m p ex-
presia «bani» a continuat a fi folosită, având
semnificaţia de « monetă în general >>. cum şi aceea
de « monetă măruntă »,

De aceea sub Mircea, şi desigur şi sub Vlaicu Vodă,
li s'a zis pieselor mărunte tot« bani», după cum dove-
deşte privilegiul din 1413.

Ducat dela Mircea cel Bătrân
Domnul cu spadă

Deşi monetăria muuteană s'a format sub influenţă
apuseană, ca şi alte instituţii din veacul al XlII-lea
şi XlV-lea, totuşi se observă încă dela început şi o
influenţă « orientală». Ca dovezi avem întâiu legen-
dele slave, ce le întâlnim pe anumite monete de ale
tuturor Domnilor din acest timp; apoi numeroase
sigle, exprimate de asemenea prin litere slave. Acum
intervine şi tipul cu bustul lui Cristos care este
de aceeaş provenienţă bizantină. Astfel şi în do-
meniul numismaticei muntene întâlnim cele două
curente culturale ce se luptau să pună stăpânire
asupra noastră: curentul culturii occidentale/ repre-
zentat prin biserica catolică, sprijinită de regalitatea
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imgurească> şi curentul cultural oriental, reprezentat
prin biserica ortodoxă de limba slavă.

S. URMAŞII I,UI MIRCEA CEL, BĂTRÂN

In anul 1394 Mircea, deşi bătuse pe Turci la Rovine,
n'a putut resista unui nou atac şi a fost nevoit să
se retragă în Transilvania, inr Turcii îu acest timp
ocupară capitala tăvii şi instalară acolo un Domn
nou în persoana lui Vlad I.

Avem dovezi că şi acest ]>omu, care s'a menţinut
pe tron până kt 1J07. a bătut manete. In nunele tezaur

[ian delu Mircua cel Bătrân

gâsit în 1907 Ia I'î(Idila (jud. Tulcea) erau printre
mai multe mii de monete dela Mircea şi Petru Muşat,
câteva piese ce purtau numele lui Vlad I.

Ele sunt cu totul identice monetclnr lui Mircea. de
tip fiuium şi numai numele Domnului ewte schimbat:
.li1. 1" \\v liiU^ it- Scutul IiaHarabilcir având în car-
tierul al doilea sigla K; rs uv KA<I,\,I» KO Coif cu acvilă
iar în câmp tot sigla K.

Foarte probabil că tot lui Vlad trebue să-i atribuim
şi o piesă ce se află în Cabinetul Numismatic al
Academiei Române, de tipul monetelor cu cruce ale
lui Mircea. Ka are pe faţă stema Baaarabîlor,
iar pe revers o cruce mare cu câte o stea în fiecare

ciinlun. Spre deosebire de monetete de acest fel
ale lui Mircea, cari sunt toate auepigrafe, aceasta
are pe faţă literite KA, iniţialele numelui lui Vlad.
Chiar punerea unei astfel de inscripţii pe un tip

dela Milmîl I

monetar ce sub Mircea era. aiiepigtaE, dovedeşte că
s'a urmărit a-l deosebi de al lui Mircea.

Monetele lui Vlad 1 sunt extrem de rare; până
acum nu se cunosc decât 3—4 exemplare. Aceasta se
explică prin faptul că Mircea reocupând în 1397
tronul, le-a demonetizai: pentru a şterge orice urmă
de'domnia rivalului său care a închinat ţara Turcilor,

Cât pliveşte pe Mihail I fiul şi urmaşul lui Mircea,
activitatea sa monetară n'a fost prea bogată. Mai
întâi domnia lui n'a ţinut decât doi ani (1418—1420);
de altă parte din timpul lui Mircea rămăsese în circu-
laţie o cantitate mare de monete, bătute în ultimii
ani ai domniei care n'a putut fi retrasă îutr'un
timp atât de scurt,

In orice caz dela Mihail nu se cunoaşte decât un
singur tip de monete: ducaţii cu efigie, identici cu
cei emiţi de Mircea către sfârşitul domniei, Ei au

pe faţă stema Basarabilor şi legenda fav (iv\MM KO
sau f uv IW^AA KO«, etc.; pe revers efigia Dom-
nului cu coroana, suliţa şi globul cu cruce, dar
fără mantie pe umeri; legenda: iw M\A\A K sau
ilv Mjfiirt n*, etc. Execuţia tehnică a acestor ducaţi
este tot atât de rudimentară ca şi a ducaţibr lui
Mircea de acest tip; iar argintul din care sunt fabricaţi
este foarte mult amestecat cu aramă.

Este foarte probabil că Mibail a bătut piese anepi-
grafe numite «bani», căci la un an după moartea lui
găsim circulând în ţară şi monete de acestea alăturea
de ducaţi. Se poate însă ca aceşti t bani» să fi rămas
dela Mircea.

Către sfârşitul anului 1430 Mihail cade într'o luptă
cu Turcii, cari aduceau cu dânşii pe un alt fiu al lui
Mircea, Radu II, pe care-1 făcură Domn în Ţara
Românească şi care rămâne credincios politicei tur-
ceşti în tot cursul primei sale domnii (până îa Oct.

încă. în NoeitLvrie 1421 Radu II reconfirmă Braşo-
venilor privilegiul comercial acordat de Mircea în
1413, iar monetele în care sunt specificate taxele
vamale sunt şi ele aceleaşi din timpul lui Mircea:
ducaţii şi banii, ceea ce dovedeşte că aceleaşi monete
naţionale circulau şi acum în ţară.

Ducat dela Radu II

Ducaţii strat de tipul comun, având pe faţă un
scut despicat şi fasciat şi legenda: f uv JIA&V
rii'h; pe dos coiful cu acvila şi legenda: iu' QA^VA
Caracteristica acestor monete este, că scutul de pe
faţă este fasciat în ai doilea cartier, pe câta vreme
în cartierul întâiu se află o semilună deasupra unui
soare. Sturdza atribuise aceşti ducaţi lui Radu cel
Mare (v. Etym. magn. tab, B fig. IV}, deşi acest Domn
n'a bătut mouete.

Cât priveşte « banii»lui Radu II, ei trebue identifi-
caţi cu piesele anepigrafe ce au pe faţă un scut identic
ca al ducaţilor, iar pe revers coiful cu acvilă, însoţit
de o cruce, o semilună şi o stea.

9. DAN II ŞI PIERDEREA DREPTULUI
MONETAR•

Odată cu urcarea pe tron a lui Dan II, un alt fiu
al lui Mircea, dreptul monetar care până acum fusese
exercitat de Domnii munteni ca principi suverani,
suferă o mare atingere.

Dan II a înlăturat pe fratele său Radu II cu aju-
torul împăratului Sigismund, care i-a dat mijloacele
militare. Dar, în schimbul acestui ajiitor, Sigismund nu
s'a mulţumit numai cu un simplu omagiu din partea
lui Dan ci i-a cerut ca şi dreptul de a bate monetă
sâ-1 exercite ca delegat al său. Aceasta rezultă în
mod evident din actul lui Dani i din ro Noemvrie
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T424 prin care fixa noui taxe vamale pentru ne-
gustorii din Braşov.

In acest act el arată că a primit dela Sigisniund I
dreptul de a-şi face o monetărie (haraghie de bani),
in care să bată monetă măruntă la fel cu cea din
Ungaria. (Bogdan, Relaţiile Ţării Romaneşti cu Bra-
şovul p. 21). Deci el nu mai esercita dreptul monetar
ca Domn independent, ci ca vasal al lui Sigismund
I, şi banii cari îi emite sunt monete mici.

Cu toate acestea ducaţii n'au încetat de a circula
în Muntenia. Şi dovadă este un document dela Sigis-
mund din Aprilie 1425, deci câteva luni după în-
voiala cu Ban ÎI, în care îi cere acestuia sa nu impună
cu de-a-sila Braşovenilor monetele sale numite ducaţi
(tmndam vestram quae in vulgari walachali ducat
ntincupatur). Foarte probabil că aceşti ducaţi fuseseră
bătuţi de Dan II îu primii ani ai domniei. Ei sunt
ca ai lui Mihail, dar au în legendă numele lui Dan.
Există în "câteva exemplare în Cabinetul Numismatic
al Academiei Române.

De altfel în 1426, Dan atacat de Radu II şi Turci
a pierdut tronul pentru doi ani. După ce în 1427
revine în scaun, el se vede nevoit să se închine Turcilor,
cari prădaseră în câteva rânduri în mod cumplit atât
Muntenia cât şi Transilvania. împreuna cu Turcii,
el atacă de două ori Moldova, atrăgându-şi prin
aceasta duşmănia lui Alexandru cel Bun, care domnea
acolo.

De sigur că în astfel de împrejurări Dan II nu a
putut respecta învoiala monetară făcută cu Sigis-
mund la 14^4; ba este foarte probabil că n'a mai
bătut niciun fel de monetă. De aceea negustorii
Braşoveni în Ianuarie 1431 — ultimul său an de
domnie —se mulţumesc să-i ceară reconfirmarea pri-
vilegiului comercial dat de Mircea cel Bătrân la 1413,
renunţând la toate favorurile ce le obţinuseră prin
învoiala din 1424.

10. -MOXETĂRIA DIN SIGHIŞOARA A LUI
VLAD DRACUL

Moartea lui Dan II a deschis din nou luptele pentru
succesiune la tronul Munteniei. încă în Februarie
1431, împăratul Sigismund învestia la Niirenberg
ca Domn al Munteniei pe un alt fiu al lui Mircea,
Vlad Dracul. Dar înainte de a putea sosi în ţară,
Alexandru cel Bun, Domnul Moldovei, izbutea să
pună în domnie pe Aldea, probabil fiu natural al lui
Mircea, care sub numele de Alexandru II reuşi să se
menţină pe tron până la 1435.

Atunci Vlad Dracul se stabili în Transilvania
pentru a putea interveni la momentul favorabil contra
lui Alexandru, iar Sigismund îi dădu însărcinarea de
a păzi « marginea » din spre Muntenia. Şi pentru a-i
asigura un venit mai maTe îi acordă învoirea de a
înfiinţa o monetărie în Sighişoara.

După cum rezultă din documente, această mone-
tărie a funcţionat mai mult timp şi a bătut monete
pentru regiunea ardeleană supusă lui Vlad, şi care
cuprindea trecătorile Branului, Prahovei şi Teleaje-
nului.cu oraşele de graniţă Sibiu şi Braşov.

Pentru a face ca monetăria sa să progreseze şi
pentru a-şi spori în chipul acesta veniturile, Vlad a
căutat să. impună monetele bătute la Sighişoara în
toată regiunea pe care o stăpânea. Dintr'o scrisoare
a sa din acest timp cunoaştem că « Sibienii au lăpădeit
ducaţii cei vecii» şi el porunceşte Braşovenilor «• deci
şi voi să nu mai umblaţi cu ei, căci de voiu afla pe
cineva că umblă cu ducaţi vechi, am să-î fac rău »>
(Bogdan, ibid., p. 56).

« Ducaţii cei vechi » de care vorbeşte Vlad în această
scrisoare nu sunt de sigur monete româneşti, deşi
numele acesta era folosit pe atunci pentru a desemna
monetele Domnilor munteni. Căci Vlad, care nu era
decât un simplu pretendent pribeag, nu avea şi nici
nu putea obţine dela Sigismund dreptul de a bate
monete pentru Ţara Românească, unde exista de
fapt un Domn în persoana lui Alexandru II, care î».\
niciun chip n'arfi lăsat ca astfel de monete să intre
în ţară. Cu atât mai puţin ar fi putut Vlad impune
astfel de monete Braşovenilor şi Sibienilor în locul
vechilor monete regale. Dimpotrivă, după cum rezultă
în mod evident şi din alte documente dela Vlad
Dracul, prin •«ducaţii vechi» se înţelege dinarii
ungureşti de argint, ce se băteau şi circulau în Tran-
silvania şi a căror valoare era identică cu a ducaţilor
munteni.

Faptul că Vlad, în calitate de păzitor al max'giiiei
a impus Sibienilor şi Braşovenilor monetele bătute
în Sighişoara, a trebuit sa aibă o urmare dezastroasă
pentru tnonetăriile din aceste două oraşe, cari au
fost nevoite din această cauză si-şi restrângă sau
poate chiar să înceteze cu totul activitatea. Starea
acestor monetarii ne-o arată tui document din
1432, în care Cavalerii teutoni din Severin se plâng
că monetăriiîe din Ardeal nu le-au adus niciun profit.
(Minea, Principatele române şi fon-păratul Sigisi}twnd,
P- 217) •

La o dată ce nu se poate preciza, Vlad a intenţionat
să-şi mute monetăria din Sighişoara la Braşov.
Dintr'o scrisoare foarte interesantă a lui Antonie,
cărnăraşul lui Vlad, către Braşoveni, se vede această
intenţie şi impresia rea ce a prochis-o orăşenilor din
Sighişoara. «Deci au priceput pârgarii din Sighi-
şoara — scrie Antonie — că vreau să aşez haraghia
la voi şi au venit la mine şi mi-au zis aşa; « Cum să
muţi haraghia la Braşov şi să iai această cinste dela
noi şi s'o dai Braşovenilor? Când voevodul se,,afffi:

la nevoie Braşovenii nu l-au îngăduit, iar noi am
luat aceasta asupra capetelor noastre şi acum să
te duci acolo? Această ruşine n'o vom suferi noi
odată cu capul,iar ce-ţi este voia ta nu ţi-om face»,
Eu le-am zis aşa: «Cemi-au zis voevodul' aceia voi
face».Ei au zis: «Dar noi nu vom lăsa fierul din cămară».
Eu le-am zis: «Voi nu sunteţi volnici să-mi opriţi
nimica...» {Bogdan, ibid., p. 260).

Se pare că protestul pârgarilor din Sighişoara a
avut efect şi monetăria nu a fost mutată la Braşov
ci a continuat să funcţioneze acolo cel puţin până la
sfârşitul anului 1441.

Doi ani în urmă, Vlad numai avea monetăria din
Sighişoara. Dintr'un document al lui lancu Vodă
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diu Huniedoara, clin Iunie 1443, rezulta că acest din
urmă voia să înfiinţeze el însuşi o monetărie în acest
oraş: camarmn monetarwn in Segeswar erigere ei
levare- volumus. (Hurmuzaki-Iorga, ibid., p. 28).
Ceea ce însemnează că monetăria lui Vlad nu mai
exista.

Din aceste puţine date ce le avein asupra activităţii
monetare a Ini Vlad Dracul, întâiu ca pretendent
pribeag în Ardeal şi apoi ca Domn al Munteniei,'
putem trage concluzia că el n'a bătut niciodată
niom'te româneşti, ci dinari ungureşti, cari la început
tiu circulat. în regiunea transilvană ee-i era supusă,
iar apui şi în Muntenia. l.)e altfel nu H'M. descoperit
până jicniii nici o nuuiet.ă rouumeaseă ce i-ar putea
fi atribuită.

Acelaşi lucru îl putem spune şi despre rivalul său
Alexandru II. Documentele nu amintesc nimic despre
activitatea să monetară, iar piese cart să-i poarte
numele de asemenea nu s'au (ţusit.

Î I . BASARAB VOEVOD Şl VLADISLAV II

Deşi mouetcle străine cuceriseră în a patra decadă
a veacului al XV-lea. pieţele Munteniei, s'au mai făcut
înainte de mijlocul acestui veac două încercări de a
se bate manete naţionale.

Prima încercare se datoreşte lui Iîasarab Voevocl
care era fiul lui Dan II. Anii lui de domnie nu s'aii
putut fixa cn preemune pană acum; ştim numai
că a fost un predecesor apropiat al ltii Vladislav
II (1447—1456). Dela el ne-a rămas ducaţi de tiptil
comun asemănători cti ai lui Radu II . Pe faţă
t-i reprezintă acutul despicat, având în cartierul
întâiu o semilună spre dreapta, deasupra itnui soare
cu şase raze, iar cartierul al doilea fasciat; legenda
este: f nv UACMJU KOK^. Pe revers im coif în
profil spre dreapta, având în vârf acvila munteană;
legenda: f iiv KdCdjMua. Execuţia acestor ducaţi este
lipsită de orice artă.

A doua încercare a făcut-o Vladislav II, alt fiu al
lui Dan II. Din timpul lui avem un document dela
voevodttl ardelean lancit Vodâ din Huniedoara, cu
data de 24 Oct. 1452, în care se îndeamnă Braşovenii
a nu primi, între alte mouete străine, nici raonetele
Domnului muntean (monetam waywode • Transalpi-
narum).

Exemplare de astfel de monete iu s'au păstrat
câteva, Ele sunt ducaţi de aceiaşi tip ca ai lui Basarab,
dar de o execuţie mult mai îngrijită. Pe faţă repre-
zintă acelaşi scut, dar semiluna din primai cartier
este întoarsă ap re dreapta; legenda f iw KAAA"CAA
«WkKOjA, nik (Ion Vladislav voevod Domn). Pe revers
se află. obişnuitul coif în profil, cu acvila munteană
în vârf, dar în câmpul din dreapta o siglă, Legenda:
f iw KM^ICJU 1WBA- Sturdxs. atribuise aceste monete,
fără niciun motiv serios, lui Vlăduţ (Etym. magn.
tab. B, V,).

De sigur însă, că aceste încercări n'an reuşit sa
restabilească monetăria naţională.

Sub Dan II, Alexandru II şi Vlad Dracul pieţele
ţării au fost cucerite de monetele ungureşti, dar

acestea au trebuit în curând să facă toc asprilor tur-
ceşti, căci Ungaria şi Transilvania au ajuns şi ele
repede într'o stare economică foarte rea, din cauza
războaielor cu Turcii. Asprii acestora erau însă, şi ca
titlu metalic şi ca valoare de circulaţie, superiori mone-
telor de argint din ţările creştine. De aceea au şi ajuns
după 1450 moneta cea mai căutată nu numai în Mun-
tenia, dar şi în Transilvania, inundând-pieţele acestor
ţări şi înlăturând monetele naţionale a căror valoare
scăzuse cu totul.

12. MONETĂRIA MOLDOVEI SUB URMAŞII
LUI PETRU MUŞAT

După cum monetele lui Vlaicu-Vodă au servit ca
model pentru ceilalţi Domni munteni, tot astfel şi
tipul monetelor lui Petra I al Moldovei a fost adoptat
de către urmaşii săi, aproape fără întrerupere până.
la Ştefan cel Mare {T457).

Este interesant de constatat, că toate monetele de
acest tip au mimai legende latineşti; astfel în mone-
tăria Moldovei nu întâlnim obiceiul curios şi atât de
mult practicat de către Domnii munteni, de a bate în
acelaşi timp monete cu legende latineşti şi monete cu
legende slave. Un singur Domn moldovean anterior
lui Ştefan cel Mare a bătut monete cu legende slave ;
acesta a fost Alexandru II sau Alexandrei, care după
ce a ocupat incidental tronul în 1448 şi 1449, a reuşit
în sfârşit să aibă o domnie mai lungă între anii 1451—
1455-

Urmaşul lui Petru I, întemeietorul monetăriei
moldoveneşti, a fost fratele său Roman I, care însă
n'a domnit decât puţin timp spre sfârşitul anultii
I393 Şi poate începutul anului 1394, când a fost
alungat de alt frate al său Ştefan I. Acesta s'a
menţinut în domnie până la 1399, dar prin Septemvrie
acelaşi an a fost ucis. Nu este sigur dacă tronul a
fost ocupat din nou de Roman, căci încă în cursul
anului 1399 găsim Domn pe luga, iar în 1400 pe
Alexandru cel Bun.

Se pare că în puţin cunoscuta sa domnie, atât de
scurtă şi de nesigură, Roman I n'a avut prilejul să
bată monete,

Cât priveşte monetele lui Ştefan. I ele sunt de tipul
coinuu moldovenesc şi au legende latineşti. Un exem-
plar din Cabinetul Numismatic al Academiei Române,
provenind dintr'un tezaur găsit la Marmureni (jud.
Bacău), se înfăţişează astfel: Av. f STEPAN WOIOD
Cap de bour cu stea între coarne, la dreapta o rozetă
(soarele), la stânga semiluna; Rs. MONETA *MOLD *
Scut despicat, în primul cartier fasciat, în al doilea
doua flori de crin puse una sub alta.

Monetele lui Ştefan I sunt foarte rare şi fabricate
din argint de calitate inferioară.

Urmaşul lui Ştefan I a fost Iuga, fiul Iui Roman.
Ca şi tatăl sau, .el n'a bătut monete în scurta şi
turburata lui domnie. In orice caz până acum nu se
cunoaşte nicio piesă care să-i poarte numele. Abia
cu Alexandru cel Bun, monetăria Moldovei începe
iarăşi să lucreze.
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13. ACTIVITATEA MONETARĂ A LUI
ALEXANDRU CEL BUN

Domnia îndelungată a lui Alexandru cel Bun.
(1400—-1432), o domnie de pace şi linişte, de întinsă
desvoltare comercială şi culturală, se caracterizează
şi printr'o activitate monetară foarte bogată. Moldova,
care încă pe vremea lui Roman I se întindea « din
munte la mare » încorporează suta Alexandru cel Bun
portul Cetatea Albă (vechiul lloncastro al Geiiove-
ziloi}, un centru comercial foarte important pentru
transacţiile cu t părţile tătăreşti » şi care asigura un
drum direct şi sigur comerţului de transit între Orient
şi Occident,

De altă parte, relaţiile comerciale strânse ce se
stabilesc în acest timp nu numai cu Bistriţa, vechiul
oraş săsesc dela graniţa nordică a Transilvaniei, dar

simţia nevoie de numerar de o valoare mai mare pentru
transacţiile importante şi atunci în lipsă de monete.
indigene de aur, s'au bătut groşi întregi de argint.
De altfel piesele de acest fel ce ni s'au păstrat, dove-
desc că erau fabricate dintr'un metal foarte curat şi
aveau o grosime respectabilă. Ţinând seama că groşii
poloni din acel timp nu cântăreau mai mult de 2
gr., am putea presupune că groşii întregi ai lui
Alexandru cel Bun urmăreau să echivaleze aceste
monete polone.

Dar dela Alexandrii ne-au rămas şi monete divi-
zionare de argint, care sunt jumătăţi de groşi. Ele
au mărimea de 14 mm., în diametru şi greutatea de
o gr. 56—0 gr. 58.

Cum vedem acest Domn moldovean a întemeiat un
sistem monetar complet şi bine organizat, care putea
satisface toate nevoile schimbului.

Ban. dela Alexandra cei Bun

şi cu Braşovul, care acum ajunsese cel mai înfloritor
oraş comercial de acolo, au promovat şi mai mult
activitatea economică a ţării.

la sfârşit LWOTV (Lembergul), marele oraş ruteano-
german dela graniţa Poloniei, obţinu dela Alexandru
monopolul comerţului cu ţările din nordul şi centrul
Europei, contribuind astfel la o intensificare şi mai
mare a des volt arii economice a Moldovei.

Pentru asigurarea acestei desvoltari Alexandru cel
Bun a acordat privilegii comerciale acestor oraşe.
Ca şi cele date de Domnii munteni, despre care am
vorbit mai sus, privilegiile lui Alexandru fixează
taxele vamale ce negustorii din oraşele amintite
aveau să plătească în Moldova. .Şi după cum era

Groş (îela Alexandru cel Bun

natural, plata acestor taxe se făcea în moneta ţării,
şi aceasta monetă în toate privilegiile poartă numele
de 4 groş » (grassusj.

Groşii Iui Alexandru cel Bun fac parte din
acelaşi sistem monetar ca şt ai lui, Petru simt adică
jumătăţi de groşi. Dar pe lângă ei găsim şi alţii
mai mari şi mai grei, cari par a fi avut o valoare
dublă. Aceste piese duble au diametrul de 21—22
mm., iar greutatea de 1 gr. 98—2 gr., şi pot fi
considerate ca groşi întregi, pe când la piesele simple
diametrul nu trece peste 18 mm, ia igreutatea variază
intre o gr. 98—r gr, oS.

Introducerea acestor monete mai mari este cea mai
bună dovadă despre avântul ce-1 luase comerţul. Se

Ban dela Alexandru cel Bun

Este interesant de constatat însă, că alături de
aceste monete de argint, găsim în timpul lui Alexandru
cel Bun aceleaşi specii monetare fabricate dintr'un
aliaj compus din puţin argint şi foarte multa aramă.
(Sturdza, Nouă descoperiri numismatice, în Anal. Acad.
Rom. VIII (i88S), p. 270 urm.}. Ele au atât mărimea
cât şi tipurile monetelor de argint.

De sigui mi se poate admite ca alăturea de groşi,
şi de jumătăţi de groşi de argint să fi circulat .şi
gToşi şi jumătăţi de groşi de aramă. Aceasta n.r
fi fost o aberaţie financiară.

De aceea aşa zisele monete de aramă ale Iui Ale-
xandru trebue considerate tot ca monete de argint.
Deşi fabricate dintr'un metal inferior, ele contau în
comerţ ca monete de argint. Probabil, îutr'o anumită

Groş dela Alexandru cel Bun

epocă a domniei sale, Alexandru cel Bun a fost nevoit
să întrebuinţeze la fabricarea monetelor un me-
tal de un titlu inferior, cum de altfel a făcut şi
înaintaşul său Ştefan I. Această epoca pare a fi fost
la începutul domniei, când starea economică se
resimţia de efectele luptelor pentru tron dintre
urmaşii lui Petru I, şi când comerţul Moldovei nu
luase încă o desvoltare mai mare. După ce situaţia
economică a ţării s'a îmbunătăţit, Domnul a putut
bate frumoasele sale monete de argint curat.

Deşi numărul pieselor ce ne-au rămas dela Ale-
xandru cel Bun este destul de mare şi prezintă variante
foarte numeroase, nu s'au găsit până acum tezaure
mai mari cu astfel de monete, pe câtă vreme, dela
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•contimporanul său, Mircea cel Bătrân din Muntenia,
se cunosc numeroase tezaure monetare.

De asemenea este caracteristic, că pe când mone-
tele Domnilor munteni anteriori sau contimporani,
sunt variate ca tipuri, ale lut Alexandru cel Bun
prezintă toate acelaşi tip, tradiţionalul tip comua
moldovenesc. Intr'adevăr atât groşii, cât şi piesele
de o jumătate de groş au totdeauna pe faţă
stema Moldovei; iar pe revers scutul despicat,
în primul cartier fasciat, iar în al doilea cu două
sau mai multe fiori de crin. Singurele note carac-
teristice, prin care se deosibeac de monetele Dom-
nilor anteriori, sunt următoarele: 1. Florile de
crin sunt stilizate în forma de coroane mici. 2. Scutul
este timbrat sau de un coif, sau de un cap de bour,
sau de o rozetă, sau de o cruce, sau de una ori două
coroane. 3. Foarte adeseori de o parte sau de cealaltă
a scutului—uneori de amândouă părţile Iui—se
află câteo siglă (A. I. M.T.) o cheie, o cruce, o semi-
lună, etc. care sunt sau semne ale diferitelor emisiuni,
sau siglele bănarîlor.

Toate monetele lui Alexandru ceL Bun au Legende
latineşti: av. f MONE ALEXANDRI (moneta lui
Alexandra); n WD MOLDAVJENSIS (voevodul
moldovean). In această privinţă, spre deosebire de
monetele nmntene contimporane, constatăm pe mo-
netele moldovene foarte puţine legende greşite.
Numai stema Moldovei diferă uneori, prin faptul că
pe unele capul de bour are rozeta la dreapta ai semi-
luna la stânga, pe altele acestea sunt aşezate invers.

Ca tehnică monetele lui Alexandru sunt superioare
atât monetelor lui Fetru I, cât şi ale celorlalţi Domni
ce au urinat după acesta. In special piesele de argint
curat rivalizează, din acest punct de vedere, nu
numai cu cele din ţările vecine, dar şi cu cele din
apusul şi centrul Europei,

\). A. Sturdza atribue lui Alexandru cel Bun şi un
alt tip de monetă de argint cu totul străin de moneta
moldovenească, şi copiat după tipul unui obol ungu-
resc, ce tocmai atunci a fost introdus în monetăria
ungurească de către regele. Sigismund,

Pe faţă, aceasta monetă, eai'e este lipsită de legende,
arc* stema Moldovei, iar pe revers o cruce mare,
având în două cantoane câte o coroană, în celelalte
două o stea şi o semilună. Modelul unguresc avea pe
faţă stema Ungariei, iar pe revers crucea cu câte o
coroana în. fiecare canton.

Deşi nu avem nicio probă, că aceste monete ar fi
fost bătute ele Alexandru cel Bun, totuşi este foarte
probabil că nu sunt posterioare domniei lui. Ele
treime să fi avut rolul de monetă măruntă, cum erau
iji monetele cu cruce şi anepigrafe bătute de Domnii
contimporani ai Munteniei, şi poate să fi circulat şi
•după moartea lui Alexandru.

înclin a crede că tot lui Alexandru cel Bun urmează
să i se atribue si im alt tip monetar, care pe faţa
are stema Moldovei, iar pe revers o coroană mare
având sus şi jos câteo rozetă. Legenda este f MONBTA
ALESAN rs | MONETA ALESĂ. Atribuisem în altă
parte (cf.Moisîl, Mottete vechi râmânsşti în Analele Acad,
Rom, XXXVIII (1915) p. 75) această mouetă lui
Alexandru II, dar cum acesta n'a bătut decât monete

cu legende slave şi de tip cu totul deosebit, este
mult mai probabil că tipul monetar de care vorbim
datează dela începutul domniei lui Alexandrii cel
Bun, când acesta a bătut monete de argint de titlu
inferior. Tipul acesta este reprezentat şi prin piese
divizionare anepigrafe.

14. URMAŞII LUI ALEXANDRU CEL BUN

Infloritoarea situaţie economică a Moldovei, creată
de cumpănita şi îndelungata domnie a lui Alexandru
cel Bun, nu s'a menţinut mult timp după moartea lui,
căci luptele pentru tron, ce s'au încins între fiii şi
nepoţii marelui Domn, nu erau de natură s£ asigure
liniştea ţării, nici să garanteze o desvoltare normală
a posibilităţilor ei de desvoltare economică.

Cunoaştem monete dela cei mai mulţi dintre ur-
maşii lui Alexandru cel Bun şi ele oglindesc, până la
un punct, situaţia ţârii din acel timp. In primul rând,
cele mai multe sunt fabricate dintr'un metal de cali-
tate inferioară (billon), aşa că au fost considerate
de numismaţi drept monete de aramă. De altă
parte, execuţia lor reflectează lipsa de îndemânare şi
graba cu care au fost lucrate. In sfârşit numărul
lor foarte redus şi absenţa lor totală în ţăiile ve-
cine dovedeşte neînsemnata lor putere de circulaţie,

Monetele lui Jliaş prezintă trei tipuri bine distincte:
1, Tiptd comun moldovenesc, având pe faţă stema

ţării şi legenda f ELI AS WOlWODA ; pe revers un
scut despicat, în primul cartier fasciat şi în al doilea
cu mai multe flori de crin; legenda este tot f ELI AS
WOlWODA. In dreapta scutului de pe revers se află
adeseori sigla A, pe care o întâlnim şi pe monetele
lui Alexandru cel Bun.

Uneori scutul de pe revers este timbrat de o co-
roană sau de un cap de bour; stema ţării deasemenea.

Gioş de argiut dela Iliaş al Moldovei

pe faţa monetei, precum şi steaua dintre cornele bouru-
lui sunt câteodată înlocuite printr'o coroană.

Din tipul acesta cunoaştem piese de un groş şi
piese mari iniei, divizionare; acestea din urmă sunt
anepigrafe,

2. Tipul cu M are pe faţă tot stema Moldovei şi
legenda f ELI AS WOlWODA, dar pe revers un scut
timbrat de o rozetă ori de o siglă {A) şi în câmp

cu o figură curioasă ele forma unui M cu cruce (M).
Legenda este tot | ELI AS WOlWODA. Nu pot pre-
ciza ce reprezintă această figură, pe care în altă parte
(Monete vechi româneşti în Analele Academiei Române
XXXVIII p. 73) am considerat-o drept prapur sau
steag ostăşesc. Bacă este o simplă siglă, atunci am
putea-o considera ca iniţiala numelui Moldovei,
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3. Tipul cu cavalerul lituan. Vii tip monetar cu
totul neobişnuit este cel ce are pe faţă în loe de stema
Moldovei, emblema lituaniei. Monete din acest tip
?e întâlnesc numai în vremea lui Iliaş. Ele se pre-
zint;! astfel:
Av. Călăreţ în galop, ţinând în mâna dreaptă o

spada în atitudine de atac; legenda f ELI AS WOI~
WODA.

Rs, Aceeaşi reprezentare ca şi la tipul precedent,

adică un scut având în câmp figura M şi legenda
t ELI A S WOIWODA.

Nu încape nici o îndoială, că figura de pe faţă imită
călăreţul din stema lituaniei, atât de frecvent în
monetăria polonă. Kumai că pe monetele lui IKaş
acest călăreţ este executat cu atâta neîndemânate
—în special forma coifului—încât 1-a făcut pe D. A.
Sturdza să creadă ca este e un lup, sau un câine, sau
un urs călare, ţinând 111 dreapta o spadă» {Etym.
niagtî. cuv. Ban).

Caracteristic pentru acest tip monetar moldovenesc
este faptul că nu poartă stema Moldovei şi nici un
alt senin care să indice tipul moldovenesc, decât cel
mislt figura de pe revers, care ar putea fi iniţiala
numelui Moldovei.

Ţîaând seamă de acestea, ca şi de faptul că mo-
netek de acest tip sunt fabricate din billon şi
executate cu mare neîndemânare, suntem în drept
si credem, că au fast bătute în. timpul când Iliaş,
Izgonit din scaunul Moldovei, încerca cu oşti
străine, compuse mai ales din Lituani, să
«câştige domnia. Pentru plata acestor oşti va fi
bitul el groşiţek cu stema lituaniei.

Dacă. ipoti&za aceasta este adevărată, atunci ar
wrma^câ aceste mouete au fost bătute în toamna
anului 1434 ori în primăvara anului 1435, c â n d - Hîa?
a făcut ultima sa invazie în Moldova, care s'a termi-
nst a: pae*a încheiată între el şi fratele său Ştefan II.

Prima serie are pe faţă stema Moldovei şi legenda
t STBFA .WOIWODA ; iar pe revers scutul despicat,
în primul cartier fasciat, în al doilea cu şapte flori
de crin şi legenda f MOLDA VlENSIS. La dreapta
sau la stânga scutului se află o siglă (o cheie, o literă,
o floare de crin). La câteva exemplare scutul de pe
revers este timbrat de o coroană şi are în primul
cartier o ramură, iar al doilea cartier este fasciat.

Seria a doua are pe faţă deasemenea stema Mol-
dovei, iar legenda este f MONE.STEFA . WOIWOD
ţmoneta lui Ştefan Voivod.) sau numai j MO. STEFA .
WOIWODA. Reversul este la fel şi cu aceleaşi sigle
ca la seria precedentă.

De sigur, nu se poate spune care din aceste monete
sunt din prima şi care din. a doua domnie a lui Ştefan
I I ; ele sunt parte de argint bun, parte de billon,

Monetela din domnia comună a lui Iliaş şi Ştefan II.
Ni s'au păstrat şi câteva piese care datează din timpul•
când cei doi fraţi rivali, împăcându-se, au domnit
împreună asupra Moldovei (1435—1443). Ble sunt
de tipul comun moldovenesc şi fabricate dintr'un
argint destul de bun.

Pe faţă poartă stema Moldovei şi legenda f ELI AS
WOIWODA; pe revers un scut despicat, timbrat de
o coroană, având primul cartier fasciat, al doilea cu
7 flori de crin în forma de coroane; legenda este
t STEFAN.VS W0IW0D.1* dreapta scutului o siglă.

Deşi monetele lui Iliaş şi ale Iui Ştefan II sunt
foarte rare, cele din timpul domniei comune sunt
cu mult mai rare şi trec drept piesele cele mai in-
teresante ale monetăriei româneşti. Ele nu pot fi
comparate decât cu exemplarele, de asemenea extrem
de rare, din Muntenia, care au pe faţă mţrnele lui
R a d u l , iar pe revers al lui Vladîslav. Vor,, fi
amintind ţi acestea din urmă o domnie comuna,
necunoscută până acum?

Monetele lui Roman II. Urmaşul lui Ştefan I I
nepotul său Roman II, ne-a lăsat şi el o serie de

Groş de argint deîa IKaş

_ Manelele lui Ştefan II sunt foarte greu de identi-
ficat, căci nu s'a descoperit până acum nici un tezaur
care s& ne dea vre a indicaţie precisă asupra lor
După legende, iarăşi, nu pot fi determinate cu sigu-
ranţă, câa pot fi atribuite şi lui Ştefan cel Mare
Probabil, din aceste cauze D. A. Sturdza n'a pus pe
ştefan II m rândul Domnilor cari au bătut monete

Ui toate acestea cred că se pot atribui acestui
Domn ca multa probabilitate două serii de monete
care ca tehmcă se aseamănă perfect cu monetele de
top comun ale "fratelui său Iliaş şi îa acelaş timp
au f! sigle ce k întâlnim numai pe monetele acestuia
şs pe a k tatălui lor, Alexandru cel Bun

Cele două serii de care vorbim nu se deosibesc
intre ele decât prin forma legendei.

Groş dela Roman II

monete, deşi n'a ocupat tronul decât un an de zile"4

Ele sunt toate de tipul comun, şi s e caracterizează
prin faptul ca au pe revers, în cartierul al doilea al
scutului, un cap de bour.

Ele se înfăţişează deci astfel'

t'\vfjHTni *°M*N. Stema Moldovei;
Rs tWAIWODAMOL Scut despicat, în primul

carter fasuat în al doilea un cap de bour P
S m t

fabncate dna bulon. Există şi cuprind piese divizionare.
iX A. Sturdza considera aceste monete ca fiind ale

nJTT - f * ^ ^ ^ istorice şi tehnica
monetara ne îndeamnă să le atribuim lui Roman II
Şi monetele acestm Domn sunt foarte rare

c " ţîj BJ&** II P^intă P e revers tipuricu totul particulare: t t I l s c u t a v â a d ^ ?
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buzdugan şi o spadă, aşezate alăturea perpendicular;
sau două spade încrucişate. Ele sunt parte de argint,
parte de billon şi atât în formă de groşi, cât şi de
monete divizionare anepigrafe.

Seria întâia are pe faţă stema Moldovei şi legenda
f BOGDAM (sic) VOIE VODĂ; iar pe revers un
scut timbrat de o siglă (JV) şi având în dreapta un
buzdugan şi în stânga o spadă, legenda este f WD
MOLDAVJENSI, (sic) iar lângă scut sigla /.

Seria a doua are pe faţă tot stema ţării, dar le-
genda începe cu j MONE... Pe revers rai scut tim-

Groş deln Bogdan II

braţ de o siglă (G. M) sau o coroană şi având în
câmp două spade încrucişate. Legenda: "f WAW..
DD MOL. Caracteristica moiietelor din această serie
sunt legendele greşite şi pe faţă .şi pe revers.

fpi inonetele lui Bogdan sunt de o extremă raritate,
Sturdza atribuise aceste moiu-te lui Bogdan I,

dar după cum am dovedit în altă parte, acesta n'a
bătut monete.

Manetele lui Alexandru II deşi sunt de tipul comun
moldovenesc, se deosibesc însă cu totul de ale contim-
poranilor săi prin faptul că au legende slave. O altă
caracteristică a lor este că legendele cuprind şi nu-
uu.-le immetei: groş.

Nu putem explica acest fenomen neobişnuit până
acum în monctăriii moldovenească şi care nu apare
decât mai târziu. Treime să admitem că ele au fost
emise ca o propagandă printre boieri în favoarea
acestui veşnic candidat la domnie. Deoarece majo-
ritatea boierilor moldoveni ştiau citi mai ales lite-
rele slave, pe câtă vreme cele latineşti nu le cunoşteau
dec&t puţini, partizanii Ini Alexandrei au crezut mai
nimerit aă-i pună pe monete numele cu caractere slave,

Aceste monete, care sunt în cea mai mare parte
de billon, prezintă pe faţă stema Moldovei şi legenda:
f rpom MttiAii&fM, iar pe revers scutul despicat,
timbrat de v.n M şi având primul cartier fasciat, al
doilea cu 5 flori de crin. legenda: K<MK<VIA

Pe lângă groşi mai există şi monete divizionare.

15, ARON

După ce în anul 1455 Petru Aron ajunge, în urma
morţii lui Alexandrei, Domn al Moldovei, în-
cearcă să îmbunătăţească situaţia economică a ţării,
dând un nou avânt comerţului cu ţările vecine.

Astfel el înnoieşte Braşovenilor privilegiul comer-
cial dat de predecesorii săi, şi fiindcă negustorii din
Braşov nu se grăbiră să vină în Moldova, unde de
atâta vreme nu mai exista siguranţă pentru ei, Petru
îi chiarnă din nou în amil următor. în acelaş timp
Domniţi se adresează şi negustorilor din I,wow (I*em-

berg) promiţându-le mari avantagii dacă vor relua co-
merţul cu Moldova. Ca să-i asigure pe deplin, el dă ace-
stora în August 1546 «privilegiul cel mare », prin care
taxele vamale erau reduse simţitor, iar anumite vămi
împovărătoare pentru comerţul liovean erau des-
fiinţate.

Este foarte greu de crezut, ca încercarea lui Petru
de a ridica starea economică a Moldovei a dat vreun
rezultat satisfăcător, căci chiar în acelaş an (1456)
el înclină ţara Turcilor, înlesnind astfel în mod in-
direct stabilirea monopolului comercial turcesc în

Groş dela Petru Aron

Marea Neagră, ţintă pe care încep să o Urmărească
Turcii mai ales acum după ce izbutiseră să cuce-
rească Con stantinopolul.

Toate taxele vamale prevăzute în privilegiile lui
Petru Aron urmau să se plătească în «groşi», moneta
naţională moldovenească, şi numai negustorii cari se
duceau * ia Tătari » şi cei ce veneau din «Basarabia»
(Muntenia) plătiau taxele în « ruble de argint», Aceste
ruble 1111 erau pe vremea aceea monete propriu zise,
ci bucăţi de argint, cari se socoteau cu cântarul.

Nu avem informaţii mat precise asupra « groşilor »
moldoveni din timpul lui Petru Aron; cred însă că
lui trebue să-i atribuim piesele de argint ce până
acum au fost considerate drept monetele lui Petru
Rareş 1). Ţinând seamă de evoluţia monetăriei mol-
doveneşti, rezultă că Rareş nu a bătut monete, iar de
altă parte stilul şi tehnica monetelor ce i s'au atribuit
lui se potrivesc mai bine pentru epoca lui Petru Aron.
Comparând aceste monete cu ale lui Ştefan cel Mare,
urmaşul lui Petru Aron, constatăm o asemănare per-
fectă atât în privinţa formei literelor şi a cercurilor
perlate, cât şi în privinţa execuţiei lor tehnice.
Astfel, până la proba contrarie, persist a crede că
aceste piese trebue atribuite lui Petru Aron, nu M
Petru Rareş.

De altfel «groşii» aceştia prezintă un tip parti-
cular, care cu oarecari modificări, a fost adoptat şi
de urmaşul lui Petru Aron, Ştefan cel Mare:

Av t PEl^RVS VOIDVODA Stema Moldovei;
Rs. f MONETA MOLDAVIE Scut timbrat de o

coroană şi având în câmp o cruce ancorată. De o parte
şi de ceailaltă a scutului se află siglele: D. R.

Afară de groşi ni s'au păstrat dela acest Domn'
şi monete divizionare de argint, care au aceleaşi tipuri,
dar sunt mai mici şi anepigrafe.

Monetele lui Petru Aron sunt foarte rare şi nu s'au
găsit până acum decât incidental.

») Cf. D. A. Sturdza, Etym. magii, cuvântul him (tab.
B. flg. 16).
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16. ACTIVITATEA MONETARĂ A LUI ŞTEFAN
CEI, MARE

In lunga domnie a lui Ştefan cel Mare, pe urma
întinselor reîaţiuni comerciale ale Moldovei cu ţările
vecine, traficul mare şi mărunt de mărfuri şi produse
a sporit enorm, producând o circulaţie prodigioasă
a bogăţiilor.

In 1457 Domnul invită pe negustorii din Braşov
să continue comerţul cu Moldova, iar în anul următor
le dă un privilegiu comercial foarte avantajos. După

o rozetă deasupra scutului şi o sigla la o margine a
lui (Sturdza, Etym. magn, III cuv. ban, tab.B 9—10).

Dat fiind că dinarii ungureşti cari prezintă acest
tip n'au circulat decât până îti anul M57, primul an
de domnie al lui Ştefan cel Mare, s'ar putea emite
ipoteza, că piesele cu cruce dublă sunt cele dintâi
monete bătute de acest Domn moldovean.

Monetelc de tip nou muntean au pe faţă tot stema
Moldovei şi legenda +MONETA MOLDAVIE; iar
pe revers un scut despicat, având în primul cartier
o cruce deasupra unei rozete, iar cartierul al doilea

Ban dela. Ştefan cel Ilare

câţiva ani, la 1460, el confirmă şi negustorilor din
Lwow (Lemberg) vechiul privilegiu. In sfârşit în 1465
el cucereşte Chilia anexând la Moldova din nou acest
port important dela gurile Dunării, după ce avea
Cetatea-Albă la mare. Astfel Moldova câştigă o si-
tuaţie comercială preponderentă în nordul Mării
Negre.

Banii bătuţi de Ştefan cel Mare nu sunt uşor de
identificat. Este foarte curios că dela un Domn atât
de important şi care a lăsat un număr atât de mare
de monumente de tot felul, nu s"a găsit până acum
niciun tezaur monetar, care să-i fixeze cu deplină
siguranţă raonetele. Şi este tot atât de curios, cum
de nu exista în analele sau cronicile contemporane
nici o amintire relativa la monete, atât în vremea lui
Ştefan cel Mare, cât şi a celorlalţi Domni moldoveni.
Astfel suntem nevoiţi să recurgem pentru identifi-
carea jiionetelor acestui mare Domn, la dovezile ce
le putem scoate din studiul pieselor ce au fost găsite
izolat şi care tocmai pentru aceasta nu pot fi absolut
sigure.

Ani văzut că Petru Aron, înaintaşul lui Ştefan cel
Mare, a introdus în monetăria moldovenească un tip
nou: scutul încoronat având în câmp o cruce ancorată.
Acest tip 1-a împrumutat dela o serie de dinari ungu-
reşti contimporani (Rethy Corpus nmmnorum Hun-
gariale Xr. 190 A tab. 13).

Ştefan, cel ifare pe lângă acest tip, mai introduce
«nul împrumut it dela ultimii «ducaţi » munteni,
bătuţi de Vladislav II (1447—1456).

Primul tip este caracterizat printr'o cruce dublă
pusa în scutul de pe revers, şi deci îl vom numi:
tipul cu crucea dublă; al doilea este caracterizat
priatr'un scut alcătuit la fel ca cel de pe monetele
nrontene mai noui, şi deci îl vom numi: tipul nou
muntean,

Monetele cu cruce dublă se prezintă astfel: av.
-f MONETA MOLDAVie. Stema Moldovei; rs.
* STEFANUS VOIEVoda. Scut având în câmp o
cruce dublă ancorată.

Pe lângă monetele cu legenda, acest tip are şi piese
anepigrafe mai mici. Ele sunt de două specii: unele
jumătăţi şi altele sferturi. Ele au uneori, pe revers,

Ban dela Ştefan cel Mare

fasciat; legenda: +STEFANVS VOIEVOD A.
Şi acest tip are piese anepigraf e, cu o cruce deasupra

scutului de pe revers şi o siglă la marginea lui. (Sturdza
l. c B. 13).

De sigur că Ştefan a avut ocazia să cunoască mo-
nete muntene de acest tip în timpul când a petrecut
ca refugiat la curtea lui Vlad Ţepeş. Va fi găsit el
unele exemplare şi mai târziu când a cucerit Mun-
tenia dela Radu cel Frumos {1474) şi va fi adoptat
tipul lor?

Şi va fi bătut el monetele moldoveneşti cu acest
tip pentru ca să le poată introduce cu uşurinţă şi în
Muntenia cucerită şi obişnuită cu acest tip monetar î
Iată chestiuni la cari în starea actuală a cunoştinţelor
nu se poate răspunde.

Monetele lui Ştefan cel Mare se deosibesc de vechile
monete moldoveneşti şi prin faptul că le sunt in-
ferioare şi ca mărime şi ca greutate.

De altfel încă Petru Aron n'a mai păstrat mărimea
obişnuită a groşilor moldoveni (20 mm. în diametru),
ci a bătut groşi de dimensiunea dinarilor (16—17 mm.).
Sub Ştefan cel Mare dimensiunea lor se reduce şi
mai mult: au abia 14 mm. în diametru. In acMmbj
argintul din care sunt făcuţi este de calitate foarte

Bau dela Ştefan, cel Ilare

bună, iar modul cum sunt executaţi îi pune printre
cele mai artistice monete româneşti,

Dacă ţinem seamă de faptul că dela Petru Aron
mărimea şi greutatea groşilor moldoveni ;şJau redus,
şi că tipul lor sJa apropiat tot mai'mult de acela ai
dinarilor ungureşti sau munteni (4du'caţii» munteni
începând cu ai lui Radu I Basarab- sunt echivalenţi
cu dinarii ungureşti), suntem în drept să" credem că
Domnii Moldovei au urmărit ca şi cei ai Ţării Româ-
neşti, să pună de acotd groşii cu dinarii ungureşti,
pentru a înlesni transacţiile comerciale cu oraşele
săseşti din Transilvania.
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Folosul acestei reforme monetare s'a văzut desigur
în epoca din urmă a domniei lui Ştefan cei Mare,
când după căderea Chiliei şi Cetăţii Albe în mâinile
Turcilor, comerţul pe rnare a decăzut, iar în urma
conflictelor continue cu Polonii relaţiile cu Iviovul
au slăbit şi ele cu totul, In aceste împrejurări negoţul
cu Braşovul şi cu Bistriţa a devenit foarte activ, fa-
vorizat de sigur şi de egalizarea groşilor moldoveni
cu dinarii ardeleni.

17. B0G3:>AN III Şl ŞTEFĂNIŢA

Nici monetele primilor doi urmaşi ai lui Ştefan
cel Mare, Bogdan III şi Ştefăniţă, nu pot fi identificate
cu siguranţă, deoarece ne lipsesc mijloacele necesare,
iar tezaurele cunoscute nu pot da nici o indicaţie în
acest sens. Pentru identificarea lor, trebue să ne mul-
ţumim deocamdată cu elementele ce le poate oferi
studiul comparativ cu celelalte monete româneşti şi
străine.

l>e altfel se pare că activitatea monetăriei moldo-
veneşti în timpul lor a fost neînsemnată. Turcii aca-
parând treptat comerţul Mării Negre, au înlăturat cu
totul monetele moldoveneşti din tranzacţiile mai mari
şi le-au înlocuit cu asprii lor de argint. Vaptul acesta
a contribuit de sigur la reducerea stocurilor de mo-
nete ce urmau să se bată în atelierul din Suceava.
De altă parte, politica economică pe care cei doi
Domni au dus-o faţă de Polonia, a făcut ca şi re-
laţiile comerciale cu această ţară aă se reducă foarte
mult, şi astfel să se restrângă şi din această cauză
cantitatea do monere. In sfârşit şi în comerţul cu ora-
şele săseşti din Transilvania, care era mai activ, se în-
trebuinţau acum mai mult asprii turceşti, ceea ce
făcea iarăşi inutilă o activitate mai întinsă a mone-
tăriei moldoveneşti.

Toate aceste împrejurări arată ca monetele bătute
de Bogdan III şi Ştefăniţă nil puteau avea decât o
circulaţie foarte redusă şi o valoare comercială ne-
însemnată.

Piesele ce ni s'ati păstrat dela aceşti Domni con-
tinuă această stare de lucruri, căci deşi ar trebui să

Groş ăcla Bogdan I I I

fie tle argint, ele sunt în realitate de aramă şi aco-
perite numai cu o foaie subţire de argint. Ca mărime
aceste monete se apropie de groşii vechi moldove-
neşti dela premergătorii Iui Ştefan cel Mare. Ca tip
sunt identice cu monetele acestuia care axi pe revers
crucea dublă. Legendele lor sunt totdeauna slave.

Monetele lui Bogdan III se prezintă, astfel: Av
f nv lîorvvui KOfKOAd roe Stema Moldovei; rs •)•
m>XAţ, iieiMAii MCu\,A,<îiiicK*it Scut având în câmp o
cruce dublă. (Inscripţia de pe avers se întrerupe la

toate în mijlociţi cuvântului r^noAJp care se con-
tinuă apoi pe revers. Pe lângă piese mari există
şi nuci anepigrafe.

Monetele lui Ştefăniţă sunt la fel cu ale lui Bogdan
III, cu singura deosebire că stema Moldovei de pe
avers este pusă îutr'un scut. Av. f iw cr($Mh\
i!O«sdA<i * rocno Scut cu stema Moldovei; rs,
fi,Aţt * •Urtwn MWAAKCKOH Scut având în câmp
o cruce dublă (fig. 2}. Şi aci cuvântul rocii«rVji
este pus parte pe avers, parte pe revers. De ase-
menea există şi piese mici anepigrafe.

Atât D, A. Sturdza cât şi alţi numismaţi au emis
părerea că şi Petru Rareş şi Ştefan Lăcustă au bătut

Bau dela Ştefânîţâ

monete. Nimic nu poate îndreptăţi această părere.
Căci, mai întâi, nu avem piese pe care să le putem
atribui cu siguranţă acestor Domni, iar apoi situaţia
economică şi financiară a Moldovei eTa atunci de
aşa natură, încât nu permitea baterea de rnouete
proprii.

Muntenia ajunsese încă mai dinainte într'o situaţie
identică, şi de aceea acolo activitatea monetăriei na-
ţionale încetase după întâia jumătate a veacului XV.
Iar Transilvaniei i s'a creat o soartă asemănătoare,
după ce Ţuicii au cucerit Ungaria (1526}. Câcd
sultanul Soliman II ocupă şi cetatea Tîghina dela
Petru Rareş (1538), noi Românii eram de toate
părţile înconjuraţi de Turci şi de Tătari, aşa ca sul-
tanii pot să nu ne rnai respecte nici autonomia poli-
tică, nici pe cea economică, Urmarea din punct de
vedere monetar a fost că orice activitate monetară
a încetat.

In astfel de împrejurări monetele turceşti an putut
cuceri în mod definitiv pieţele noastre. Un document
dela regele unguresc Vladislav I I arată, că încă pe la

dela Ştefâniţâ.

1505 asprii turceşti deveniseră moneta curentă în
comerţul dintre cele trei ţări româneşti, şi când regele
a căutat să-i înlăture din Transilvania, Braşovenii şi
Sibienii au protestat, susţinând că în cazul acesta
comerţul lor cu Muntenia şi Moldova ar înceta şi ei
ar sărăci 1 ) ,

*) Moisil Const., Contribuţiwti la istoria monetărieî vechi
româneşti, în Buletinul Soeiet. Numism. Rom. (1415) P. *6
urm.
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16. MONETEUÎ DIN TRANSILVANIA ŞI BANAT

Voevodatul românesc al Transilvaniei, de şi a fost
cucerit de regii Ungariei prin veacul al Xll-lea, şi-a
păstrat totuşi o situaţie politică autonomă, iar din
punct de vedere economic n'a avut legături cu Un-
garia decât mult mai târziu. De aceea monetele
regilor arpadieni n'au circulat în Transilvania decât
în număr foarte redus şi niciun tezaur de astfel
de monete nu s'a găsit până acum în pământul
acestei ţări.

De altfel, situaţia monetară a Ungariei a fost atât
de rea în veacurile XII şi XIII, încât chiar acolo
s'au introdus monete străine, ca dinarii de ?riesach,
despre care am amintit mai sus, sau pfenigii de
Viena şi ai episcopului de Salzburg. Astfel de monete
au circulat şi în Transilvania şi în Banat, unde s'au
găsit în cantităţi mari.

După marea năvălire a Tătarilor din 1241 încep
sâ intre în Transilvania şi Banat dinarii banali, bă-
tuţi de banii Slavoniei şi ei rămân, pentru multă
vreme, moneta curentă în aceste provincii. Aceşti
dinari au fost apoi imitaţi şi de regii Ungariei şi
aceste imitaţii s'au numit banali regali (banales re~
galeş), nume care dovedeşte în mod evident sensul
de « moneta » pe care îl primise cuvântul « banal»
sau t ban s».

In acelaş timp regele Bela IV, a încercat sa în-
fiinţeze o monetărie în Banat, dând cavalerilor teu-
toni pe care-i stabilise acolo în 1S+7, dreptul de
a emite monetâ. Aceştia însă n'au putut face uz
de acest drept, căci n'au stat decât prea puţin în
Banat.
^ Abia după urcarea pe tronul Ungariei a regelui

Carol Robert din dinastia de Anjou, s'a îndreptat
situaţia monetară în Transilvania şi Banat şi mo-
neteie au început să circule în cantităţi mai mari
în aceste provincii.

Caro! Robert a înfiinţat o monetărie îa Sibiu
(IJ-25) şi apoi alta la Cluj, în care se băteau mai
ales dinari după modelul banilor slavoni {banali
regali), cum şi piese divizionare numite oboli. Aceste
monetarii au satisfăcut cererile de bani necesare
comerţului şi transacţiilor zilnice din regiunile de
caie vorbim şi in parte şi din Ţara Românească,
făcând ca populaţia să dispună de numerar sufi-
cient.

Dar Carol Robert s'a îngrijit şi de monetăria
Ungariei şi a introdus acolo şi monete mai mari.
Astfel el a bătut pentru prima oara în Ungaria
monete de aur, numite ftorent, imitate după cele
din Florenţa, care aveau ca tip monetar o floare
de crin. D^asemenea a bătut şi monete mari de
argint, numite groşi care erau imitate după groşii
din Boemîa.
_ Şi acestê  piese noui s'au. introdus în Transilvania

şi Banat şi de aici au trecut şi în Tara Româ-
nească şi în Moldova. In special floienii de aur au
devenit tot mai mult nwmeta preferată în tran-
sacţule mari din aceste principate, ca şi în Tran-
silvania şi Banat, Numele sub care circulau la noi
era cei de galbeni ungureşti sau prescurtat unghi

Speciile monetare menţionate mai sus au circulat
în Transilvania şi Banat până în veacul al XVI-lea,
când Ungaria, transformată în paşalâc turcesc, n'a
mai bătut moneta.

Când în a doua jumătate a veacului al XVIII-lea
Domnii Ţării Româneşti şi ai Moldovei au început
să bată monete proprii, acestea s'ati introdus, priu
mijlocirea comerţului, şi în, Transilvania şi mai
puţin în Banat.

Dealtfel, relaţiile comerciale între aceste ţâri ro-
mâneşti s'au intensificat în veacurile următoare şi
din această cauză şi monetele care se băteau ori
circulau în Transilvania, au intrat şi în Principatele
Române.

Situaţia aceasta a durat până pe la 1500, când
din cauza orientării noui pe care a primit-o comerţul
nostru după cucerirea Constantinopolului de Turci,
atât monetele româneşti cât şi cele ungureşti au fost
rrxlocuite treptat cu monete turceşti,

19. INVAZIA MONEXELOR STRĂINE

După cum se arată mai sus, dona evenimente
petrecute în prima jumătate a veacului al XVI-lea
au avut o.influenţă decisivă pentru soarta rtionetă-
riilor noastre şi pentru circulaţia monetară dela noi.
Aceste evenimente au fost: cucerirea Ungariei de
Turci şi transformarea ei în paşalâc (1526—1541) şj
ocuparea cetăţii Tignina de pe Nistru (XJ38).

Prin aceasta se crează ţărilor româneşti o situaţie
nouă, căci ele sunt acum înconjurate de toate părţile
de Turci: la Dunăre, la Tisa şi la Nistru.

.Urmările acestei situaţii s'au produs numaidecât:
deoparte Turcii nu mai respectă autonomia ţărilor
noastre, de altă parte ei le subjugă din punct de ve-
dere economic, monopolizând treptat întreg comerţul
lor de export. Iar de această stare de lucruri s'a re-
simţit în primul rând circulaţia monetară, prin faptul
că s'au introdus la noi în cantităţi tot mai mari mo-
netele folosite în comerţul turcesc {levantin) care au
cucerit în foarte scurt timp pieţele noastre, înlăturând
atât monetele naţionale, cât şi monetele străine ce
intraseră prin relaţiile comerciale cu ţările vecine.

Cele dintâi monete străine pe care le-a introdus
comerţul levantin la noi au fost asprii turceşti, cari
se emiteau în cantităţi enorme de către atelierele
monetare înfiinţate de Turci în regiunile miniere-din.
Peninsula Balcanică, regiuni care şi în antichitate
au fost centre importante de activitate monetară
Bătuţi din argint bun, avâtid dimensiuni mici şi o
formă rotundă neregulată, asprii erau lipsiţi de tipuri
monetare şi nu aveau decât legende în limba turcă
atât pe f a ţ a cât şi pe revers. Cu toate acestea fiind
impuse de comerţul levantin, aceste monete s'au
răspândit intr'o măsură extraordinar de mare îa tot
răsăritul Europei, devenind monete de mare circu-
laţie m ţările din basmul Mării Negre. I,a noi în tot
cursul veacului al XVI-lea, socotelile curente se fac
m aspn, chiar când sumele sunt exprimate în mo-
nete de aur (ducaţi) ori în monete m a r i de argint
(taleri), i a r plăţile efective se fac în. cantitate cores-
punzătoare de aspri.
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Dar tocmai din cauza expansiunii lor, asprii au în-
ceput spre sfârşitul acestui veac să se depiecieze.
Argintul din care erau bătuţi a început să fie ame-
stecat cu tot mai mult metal inferior, iar dimensiunile
pieselor a'au redus şi ele. Astfel, la un moment dat,
asprii au ajuns să aibă valoarea dinarilor ungureşti
contemporani, emişi de arhiducii austriaci în calitate
de regi ai Ungariei şi fabricaţi dintr'un argint de
proastă calitate. Amândouă aceste monete depreciate
au circulat im timp ca monete mărunte în ţările noa-
stre ţi se găsesc adeseori laolaltă în depozitele mo-
uetare (lela sfârşitul veacului al XVI-lea şi prima
jumătate a veacului al XVH-lea,

Tot în acest timp se introduce Ia noi şi o altă
inonetă turcească de argint: -paraua, care la început
a valorat 3 aspri, iar după 1670 patru aspri.

Iu Moldova au intervenit şi alte monete mărunte,
foarte asemănata are cu asprii. Acestea erau aşa nu-
miţii denghi bătuţi de marii duci de Moscova.
Aveau ca şi asprii o formă neregulată, dar reprezentau
pe faţă pe marele duce călare, iar pe revers aveau
o legenda rusească.

Munete de argint mai mari, care s'au introdus la
noi în acest timp, au fost piesele de trei groşife bătute
de regii Poloniei. Iu Moldova şi Ţara-Rontânească
li se spunea polronici, mai târziu cnstande; în Ardeal
purtau numele de dutce.

Cele mai mari mouete de argint introduse la noi
în veacul al XV-lea au fost talerii. Cei emişi. de împă-
raţii austriad se numeau taleri imperiali. Mai târziu,
numele acesta s'a dat tuturor talerilor germani. Spre
sfârşitul acestui veac au intrat în ţările noastre şt
lakrii olandezi, cari di 11 cauza tipului de pe revers,
care înJTiHişn un leu ridicat în două labe, se numeau
şi lei. Ivi H'ÎUI încetăţenit atât de mult la noi, încât
au de:venit mai târziu moneta noastră naţională. In
special leul a fost pus în relaţie de valoare cu
paraua, socotindu-.se un leu 40 de parale.

Dintre .subdiviziunile talerului au circulat la noi
mai ales orţii, cari valorau un sfert de taler.

Cât priveşte manetele de aur, circulau la noi încă
<U' mult galbenii ungureşti, numiţi şi ughi, şi ducaţii
veneţiei» numiţi zloţi tătăreşti sau vineţiei de mir.
Ivi mi continuat să circule şi în epoca de care ne ocu-
păm. Insa nu totdeauna niouetele de aur erau efective,
d adeseori sub numele lor se înţelegea o cantitate
covosipuiiisătoare de mouete de argint. De aceea găsim
în documente expresii ca acestea: «o sută de zloţi
în aspri», sau « o mie de galbeni de bani» sau «24
taleri de bani mărunţi», etc, Piesele cele mai mici
se numiau bani.

Suinele mari nu se socoteau în piese de aur sau de
argint, ci în 'pungi de câte 500 de piese, sau poveri
de câte 2000 de piese.

20. ULTIMI&E MONISTE NAŢIONALE MOL-
DOVENEŞTI. FALSIFICĂRI MONETARE

lfaţă de invazia atât de mare a mouetelor străine
nminţite mai sus, invazie provocată de noua orientare
a comerţului levantin, emiterea de monete naţionale
romaneşti devenea o imposibilitate. Ueaceea, nu numai

Domnii Ţării Româneşti, cari încetaseră de mult de
a bate monete proprii, s'an abţinut dela orice încer-
care de a reînfiinţa monetăria naţională, dar şi Domnii
Moldovei, cari bătuseră monete până la 1527 au tre-
buit să înceteze activitatea monetară şi numai câţiva
dintre dânşii mai încearcă să emită monete proprii,
dar în cantitate foarte redusă. In schimb, principii
Transilvaniei, cari numai de curând deveniseră vasali
Turcilor şi erau mai aproape de Austria, au putut să
pună în funcţiune vechile monetarii din Cluj şi Sibiu
şi să folosească şi monetăria din Baia-Mare, aflătoare
p; teritoriul Ungariei austriace. Astfel ei continuă să
bată monete proprii, cel puţin dela 1538 înainte, în
tot cursul veacului al XVI-îea şi al XVII-lea.

Pare însă foarte curios că speciile monetare care
se emit de aceşti principi sunt mai ales ducaţi de aur
şi taleri de argint şi numai rareori şi într'o măsură
redusă monete mărunte: dinari şi oboli. De altă
parte, circulaţia acestor piese pare a fi fost şi ea foarte
restrânsă, căci nu se găsesc decât rar în tezaurele
din ţările vecine. Toate acestea ar putea dovedi, '
că rnonetele de aur şi de argint ale acestor principi
aveau o circulaţie locală şi seiveau mai uiult să sim-
bolizeze autonomia ţării sau să tezaurizeze cantităţile
de metal preţios ce posedau.

Căci, în realitate, după cum rezultă din documente
şi di a descrierile călătorilor, monetele care circulau
în Transilvania erau aceleaşi monete străine, care
aveau curs şi în Ţara Românească şi în Moldova.

Domnii moldoveni cari au încercat să bată rnonetă
proprie în veacul al XVI-lea sunt următorii:

Alexandru Lăfuşneanu, care în anul 1558 a emis
dinari de argint prost, după modelul dinarilor un-
gureşti. Ei prezintă pe faţă stema Ungariei având

Dinar dela Alexandru

în centru blazonul Moldovei; legenda: ALEXANDER
D.G.W.MOI/.1558 (Alexander dei gratia waiwoda
Moldavie), Pe revers Maica Domnului cu pruncul în
braţe şi legenda: PATRONA MOLDAW^e;.

Despot-Vodă, care în anii 1562 şi 1563 a pus bazele
unui întreg sistem monetar, compus din ducaţi de
aur, taleri de argint şi dinari.

Primii emişi au fost dinarii din 1562 şi cari au
un tip special: pe faţă capul laureat al lui Despot şi
legenda PATRONA WdipkWIţe): pe revers, ste.ua
Moldovei şi legenda; IQHMlK(es) £>(&) G(raUa)
WAIVOD'1562.

In anul următor s'au bătut ducaţii, talerii şi gro-
şiţele. Tipurile lor sunt influenţate de cele austriace:
stema de pe revers atât la ducaţi cât şi la taleri este
timbrată ae o acvilă bicefală.

Ducaţii au pe faţă capul încoronat al Domnito-
rului şi legenda: HERACLIDIS . DKSPOTE . PA-
ÎRIS . PA[TR]IE. [i5]&3- Fe revers un scut scarteîat,
având în primul cartier un turn, în al 2-lea un pom
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cu tulpina încolăcită de un şarpe; în al 3-lea un leu
mergând spre dreapta şi în al 4-lea un peşte. Peste tot
{în centru) capul de bour. Scutul este timbrat de o
acvilă bicefală încoronată, legenda: VINDEX . ET .
DEFENSOR . LIBERTATE FATRfie)

Talerii au pe faţă bustul Domnitorului, încoronat
şi ţinând în mâna dreaptă sabia, în stânga globul
cm'ciger. Legenda: HERACUDIS DESPOTE PA-

Dinar dela Despot Vodă {1562)

TRIS PATRIE. 1563. Pe revers un scut dublu
scartelat (16 cartiere cu diferite figuri) având în
centru stema Moldovei şi timbrat de o acvilă bicefală.
Legenda: VINDEX . ET . DEFENSOR . LIBERTĂ-
ŢI S- PATRIE.

In sfârşit dinarii de tip unguresc, cari sunt copiaţi
exact după dinarii lui Matei Corvimtl şi numai în

Talerul lui Despot Vodă

legendă poaita indicaţia că sunt bătuţi de un Domn
moldovean.

Deoarece domnia lui Despot-Vodă n'a ţinut decât
doi ani, sistemul sau monetar mi s'a putut încetăţeni
şi n'a fost adoptat de urmaşii săi.

Ştefan Totnşa a bătut şt el 1563 şi 1564 dinari de
tipul ultimilor dinari ai lui Despot,

Ioan-Vodâ cel Cumplit a bătut o specie monetară

Aceea de aramă dela Ioan Vodă cel Cumplit

cu totul deosebită de cele emise vreodată în Moldova.
Mai întâi ea este de aramă, în diametrul de 23 mm
şi poartă numele de aceea. Acest nume este traducerea
turcească a cuvântului « aspru » (alb), deci cu totul
nepotrivit pentru o monetă de aramă. De alta parte
legenda este în limba română, scrisă cu litere cirilice

şi purtând data în cifre cirilice. Pe faţă se află capul
Domnitorului şi legenda: wtn, «0/iA«R«; Pe revers
stema Moldovei şi legenda: ry(j«ni AAWiAOKd-aK'ie; ^
în câmp: 3|n,\ (7081) = 1573. Ţinând seamă de iaptul
că monetele acestea au fost emise în anul când
Ioan-Vodă se pregătea de luptă contra Turcilor,
suntem în drept să presupunem că au servit pentm
plata mercenarilor Cazaci pe cari îi angajase Domnul

Ducat de aur dela Despot Vodă

moldovean. Iar fabricarea lor din aramă poate fi
pusă în legătură cu monetele tătăreşti, care erau dfe
acest metal şi se întrebuinţau şi de Cazaci. Heregrrk,
Moldovei, înseamnă mouetăria sau bănăria Moldovei.

Ştefan Râzvan. Acest Domn a emis în anul 1595
rnonete de tipul pieselor polone de trei groşiţe. Cum
am văzut mai sus, monetele polone de acest fel cir-
culau încă. de mult în ţările noastre, deci Răzvan-
Vodă n'a făcut altceva decât a adaptat tipurile lor
la monetele sale. Pe faţă ele an bustul lui Răzvan,
încoronat, şi legenda în româneşte şi cu u'tere latine

Dinar dela Despot Vodă (1563)

amestecate cu cirilice: ST~E~PB(an) BOIBOzI .
MOADOB .; pe revers legenda latinii: GROS.
ARGT | RIPR[RE]G MO I O Ai) ABIA (grossus argen-
teus triplex regni Moldavie). Sus, într'un cerc dublu,
însoţit de doi trandafiri, stema Moldovei, iar jos
stema monetarului polon Ian Dulski şi anul 1595.

Faptul că în 1595 se bat monete moldoveneşti cu
tipurile monetelor polone de trei groşiţe, nu este în-

Piesă de trei groşiţe dela Kăzvan Vadă

tâmplator, ci o dovadă nouă de predominarea acestor
monete în comerţul Moldovei. Şi spre a-şi asigura,
şi mai deplin dominaţia monetară, Polonii au căutat,
îndată ce Ieremia Movilă, partizan al lor, a putut
ocupa tronul Moldovei, să-i impună în mod formal
folosirea exclusivă a monetelor polone.
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Deci în actul de confirmare a lui Ieremia Movilă
din 1597, cancelarul Zamoisky după ce-i recunoaşte
dreptul de a bate monete, îi impune ca piesele ce
va emite să fie la fel cu cele poloae (ad instar monetae
Poloniae) şi să aibă acelaş titlu metalic şi aceiaşi
greutate ca şi ele, spre a putea fi primite în Polonia
şi în celelalte domenii ale regatului polon (Moisil
Const,, Bânăria lui Dabija-Vodă, p. 1).

Convenţia aceasta ne descoperă întru câtva si-
tuaţia monetara a Moldovei la sfârşitul veacului
al XVII-lea. Domnii, deşi vasali ai Turcilor, nu-şi
pierduseră dreptul monetar, căci altfel Polonii n'ar
fi putut să-1 recunoască lui Ieremia Movilă, fără a
nemulţumi pe Turci. De altă parte, Polonii impu-
nând 'Domnului moldovean să bată în bănăria sa
monete polone, asigurau acestora circulaţia exclu-
siva în Moldova, ca şi cum ar fi fost monete naţio-
nale.

Astfel, sa stabileşte în Moldova în mod definitiv
preponderanţa monetetor polone, care va dura până
la sfârşitul veacului al XVII-lea, iar efectele ei s'au
resfrânt si în circulaţia monetară din Ţara Româ-
neacă şi Transilvania, cari au trebuit să adopte şi ele
în relaţiile comerciale, în mare parte, piesele polone
de trei groşiţe, adică acelea care circulau mai
mult şi în Moldova.

21. ANARHIA MONKTAKĂ: PREPONDE-
RANŢA POLONĂ

Odată cu veacul al XVII-lea începe atât la noi,
cât şi în cele mai ni uite ^ări din centrul şi notd-estul
Europei o perioadă de adevărată anarhie monetară,
datorită numărului mare de specii monetare puse în
circulaţie şi falsificării pe o scară întinsă a mo-
netelor de mare curs.

Încă tlclti începutul acestui veac se înfiinţează atât

Me dulia lui Miiiui Viteazul

în statele Germaniei de Nord, cât şi în Polonia, o
mulţime de banani clandestine, numite «clocitoare
de- hani», care emit tot felul de monete de mare
circulaţie, dar fabricate din argint amestecat cu
foarte multă, aramă. Capii acestor state au tolerat
funcţionarea lor, căci le aduceau venituri însemnate,
dar activitatea lor a fost dezastruoasă pentru ţările
de origină a mofetelor de mare circulaţie.

Prima lovitură s'a dat pieselor de trei groşiţe şi
orţilor, cai'e veneau din Polonia. Mai multe oraşe

dela Marea Baltică, supuse Suedezilor (Klbmg, Riga,
etc.) au bătut cantităţi enorme de monete de acestea
din metal inferior şi le-au introdus în Polonia, în
schimbul monetelor de argint bun, care au fost astfel
scoase din ţară. De altă parte, chiar în Polonia s'au
înfiinţat monetarii oficiale — ca cea din Bromberg —
unde se băteau monete din metal inferior; iar prin
oraşele de graniţă s'au înfiinţat bănării clandestine,
care contribuiau şi mai mult la ruinarea mone-
tară a Poloniei.

O altă lovitură s'a dat talerilor lei. Aceştia fiind
ceva mai uşori decât talerii imperiali, au reuşit să
câştige, mai ales în comerţul levantin, deci şi la
noi, o circulaţie considerabilă. Atunci au început
să fie falsificaţi pe o scară întinsă, mai ales de unii
principi şi oraşe italiene, dar şi de monetarii clande-
stine engleze, şi introduşi prin fraudă în imperiul
otoman, de unde au trecut mai departe.

Astfel, în tot cursul acestui veac, Românii au fost
nevoiţi să socotească în două feluri de monete: bune
şi rele, suferind pagube enorme din cauza diferenţelor
de curs.

Tot acum se introduce la noi o nouă specie monetară:
şilingul. De origine nordică, şilingii s'au răspândit mai
întâi în Polonia, odată cu urcarea pe tronul acestui
regat a primului rege din familia de Wasa, Sigismund
III (1587—1633), iar de acolo au trecut în Moldova,
fiind folosiţi ca monete mărunte, bani. După numele
lor polon (i szelag», Moldovenii le-au spus şalăi.

Tocmai fiindcă erau foarte căutaţi ca n:onete mă-
runte, şilingii au fost şi ei falsificaţi pe o scară întinsă
şi apoi introduşi în Polonia. In afară de oraşele sue-
deze, aceste monete au fost falsificate în mari canti-
tăţi şi în Moldova, unde exista de asemenea o bă-
nărie clandestină chiar în Suceava, capitala ţării.

De altfel informaţiile istorice ne descoperă, că în
Moldova se falsificau bani poloni încă dela începutul
veacului al XVI-lea, când monetăria oficială a Mol-
dovei încetase de a mai funcţiona în mod regulat.
Un act din 1526, dat de regele polon Sigismund I,
interzice introducerea în Polonia a monetelor falsi-
ficate în Moldova, monete care era\i bătute după
modelul celor polone, căci prin importul lor se cau-
zează mari pagube statului. Poate şi spre a împiedeca
emiterea de astfel de monete false, Polonii au impus
lui Ieremia Movilă sa adopte în mod oficial monetele
polone şi să bată piese identice, şi ca titlu metalic şi
ca greutate şi ca tip, cu cele polone. Cu toate acestea,
se pare că operaţiunea falsificării a continuat, căci
în 1620, când domnea Alexandru Iliaş în Moldova,
Polonii se plâng Porţii că acesta permite să se fabrice
bani poloni falşi în ţara lui.

Dar patruzeci de ani mai târziu, în timpul lui Da-
bija-Voda (1661—1664) şi a urmaşilor săi până la
1668, avem ştiri sigure despre existenţa unei bănării
clandestine în Suceava, organizata, se pare, de spe-
cialişti din serviciul statului polon şi autorizată de
Domn, bănărie care a emis milioane de şilingi falşi
poloni, suedezi şi germani, pe cari i-a exportat în
Polonia. Lipsa de monetă măruntă suficientă a făcut
ca aceşti şilingi falşi să fie foarte bine primiţi de
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populaţia polonă şi iituana, care a plătit cu monete
de aur şi de argint aceste piese L).

Dar o astfel de monetărie pare a fi existat şi în Ţara
Românească, la mănăstirea Snagov, lângă Bucu-
reşti, unde s'au găsit de curând fragmente de
tablă de aramă cu impresiuni monetare 2). Tot în
această monetărie s'au bătut probabil şi ultimele

Dinar deta lliliaeu Vodă Radul (165S)

monete naţionale muntene: dinarii lui Mihnea-Vodă
Radul din 165S, Aceştia au pe faţă bustul Domnului
cu coroană pe cap şi sceptru în mâna dreaptă şi
legenda: IO MICHAKL RAD(ohts) D(ei) G(raţia)
VĂhfachie) Transalpine) VR(inceps) şî în câmp
data 1658; iar pe revers o acvilă bicefala şi legenda:
SI DEVS KOBISCVM QVIS CO(ntra) 'NO(s).

Xu trebue să uitam, că la noi intrau şi multe mo-
nete false — bani răi — din imperiul turcesc. Pe
lângă leii olandezi de metal inferior, s'au introdus
aşa numiţii luigini francezi de 5 bani, bătuţi la Mo-
naco şi numiţi turceşte iimini: apoi taleri turceşti
(graşii) falsificaţi la Genova.

Ungaria, ocupată de Turci, era deasemenea în
acest timp un mare centru de falsificări monetare.
Aici se fabricau în special monetele mărunte austriace,
care aveau mare căutare şi care treceau în cantităţi
mari la noi, constituind aşa numiţii hani.

Prin introducerea atâtor specii noui de monete,
bis ne şi rele, care s'au adăugat speciilor care circulau
îxică din veacul al XYI-lea la noi, circulaţia monetară
s'a. complicat foarte mult, socotelile şi schimbul se făceau
cu mare greutate, iar diferenţele de valută pricinuiau
pagube însemnate tuturor. In astfeî de condiţii era na-
tural să se recurgă la tot felul de fraude, care constau
mai ales în tăierea marginelor moneteloT de aur şi
de argint, spre a se lua o parte din metalul preţios
şt deci la scăderea valorii metalice a pieselor bune.

In acelaş timp a luat un mare avânt şi meseria
speculanţilor asupra schimbului şi valutei, a zarafilor
cari din operaţiile de acest fel realizau beneficii
importante.

22. ANARHIA MONETARĂ: PREPONDE.-
RAXŢA AUSTRIACĂ

După ce Austria a cucerit dela Turci Ungaria şi
Transilvania (1690), monetele ei s'au introdus în mod
definitiv în aceste ţâri, alungând pe toate cele de altă

'} Hoisil Const., Bănăria lui Dahija Vodă în Buletinul
Socsetâţii Xumtsmatice Romine S1T {191.5) p. 5 şt urm.
P. P. Panaitescu, Date noi despre falsificări dt mânate polone
in Moldova, tot acolo XXVII—XXIX (1932 r934).

*) D-l Dinu Rosetti făcând acolo săpături a dat de res-
turile unui atelier monetar.

provenienţă; în acelaş timp, ele au trecut în cantităţi
tot mai mari şi în principatele vecine. Prin aceasta s'a
pus capăt anarhiei monetare din provinciile supuse
Austriei şi s'a limitat numai la aceste din urmă
două principate româneşti.

Expansiunea monetelor austriace a fost favorizată
de faptul că Polonia era în acest timp în completă
decadenţă monetară, deoarece regii din dinastia
saxonă, 'August II şi August III, cari au domnit
în această ţară cea mai mare parte din veacul al
XVIir-lea, 'n'au emis decât prea puţine monete
polone, şi au introdus monetele saxone, iar după ce
Polonia a fost desmenibrată {1794), ea a încetat CM
totul orice activitate monetara.

De altă parte, Austria anexând ia. începutul acestui
veac Ţările de Jos, a beneficiat de monetăriile lor,
care emiteau monete de mare circulaţie: ducaţii şi
talerii olandezi şi le-a utilizat în folosul ei.

Toate aceste împrejurări au contribuit ca Ţara
Românească şi Moldova să cadă sub dominaţia mo-
netară austriacă, pe măsură ce şi comerţul lor cădea
tot mai mult sub influenţa Austriei,

Cele mai însemnate monete austriace care au cir-
culat în veacul al XVIII-lea şi în prima 'jumătate a
veacului al XlX-lea în aceste două principate sunt
următoarele: ducaţii de aur imperiali şi olandezi, ele
valoare egală; dar cei dintâi se băteau şi în piese
mari de 2, 5 şi 10 ducaţi—numiţi lefţi—cari se
foloseau mai ales pentru salbe.

Dintre piesele divizionare de argint cele mai cău-
tate erau sfanţii (Zwanziger) de 20 creiţari, cari au
şi devenit moneta curentă în ţările noastre.

Dar pe lângă monetele austriace au intrat îxi aceâ#feă
epocă şi numeroase specii de monete turceşti, a căror
circulaţie era mult mai redusă însă. Printre ele cităm
următoarele monete de aur: hairgkieaua de 40 lei
şi subdiviziunile ei de -jn şi 10 lei; mahmudeaua, care
era de două feluri, moale (42 iei) şi tare (37 lei); fun-
ducul (22 lei); stambohil (16 lei); misirul (15 lei) ;
nisfieaua {12 lei) şi rubiaua (5 lei 35 parale). Iar de
arşn'nt. -piastrul, care la început fusese identic cu
talerul spaniot, dar s'a devalorizat repede din cauza
metalului inferior din care s'a bătut. Numele lui
vine dela coloanele — pilaştrii — ce susţineau stema
Spaniei de pe reversul talerilor spanioli. Apoi icosarul,
piesă de 14 lei; âirecliul la fel; ricalul (13 lei); ims-
lucid (8 lei şi 8 parale) etc. x).

In sfârşit s'au mai introdus şi monete ruseşti, din
care însă numai rublele de argint aveau o circulaţie
mai întinsă.

Aceste monete străine, în număr atât de mare şi de
valori atât de diferite, provocau dificultăţi imense tiu
numai în socotelile negustorilor, dar şi în ale vistieriei.
Iar, de altă parte, prezentau diferenţe de curs foarte
mari, încât specula ce se făcea cu schimbul lor nu
cunoştea nici o margine. Fluctuaţiile cursului erau cu
atât mai pronunţate şi mai numeroase, cu. cât nu de-
pindeau numai de bursele din capitalele ţărilor, ci şi
de cele din oraşele de provincie, care aveau o mişcare

Se înţeleg leii vechi de câte 40 parale.
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comercială mai activă, erau. puncte vamale sau sta-
ţiuni de export.

Spre a pune oarecare ordine în acest haos monetar,
guvernele Ţării Româneşti şi Moldovei s'au văzut
nevoite să fixeze cursuri oficiale pentru schimbul
tuturor monetelor, atât în capitalele ţărilor, cât şi
în judeţe. Dar acest cura oficial era ţinut în seamă
numai în raporturile cu vistieria statului. Pentru
transacţiile între particulari era «cursul pieţii i> pe
eare-1 stabileau marii zarafi şi marii negustori.

Lupta mire diferitele monete .se agrava în timpul
ocupaţiilor militari.' ruseşti ţii austria.ee, care au fost
destul de numeroase şi de îndelungate atât în veacul
al XVIII-leix, cât şi hi prima jumătate a veacului
al XlX-lea, Comandanţii militari căutau de o parte
să favorizeze monetele ţărilor lor, de altă parte să
înlesnească în gradul cel mai înalt schimbul, spre a
putea obţine cât mai uşor şi mai repede furniturile de
care aveau nevoie. Iu astfel de ocazii năpasta
cădea totdeauna asupra monetclor turceşti, care
erau oprite de a mai circula sub diferite pretexte,
iar prin aceasta atât vistieriile Principatelor, cât şi
deţinătorii de monete turceşti, sufereau pagube mari.

Iu schimb, mouetele austriace fiind mouete de
mare circulaţie şi de valoare internaţională, erau
folosite chiar de armatele ruseşti şi se impuneau tot
mai mult în cele două principate.

Astfel, în preajma anului 1H30, când în urma păcii
dela Adrianopol (1829), Ruşii obţinuseră protectoratul
asupra Ţării Româneşti şi Moldovei, haosul monetar
nu încetase definitiv, cu toate măsurile luate,
dar în acest haos mouetele austriace aveau circulaţia
cea mai întinsă şi cursul cel mai ridicat.

Iu legătură cu cele de mai sus, trebue să menţio-
năm, că cu prilejul ocupaţiei militare ruseşti dintre
1769-—1774, s'au emis de către comandamentul acestor
armato, monete speciale de aramă, într'o bănărie
improvizată la Sadagura (lângă Cernăuţi). Ele aveau
pe futil stemele unite ale Moldovei şi Ţârii Româneşti,
iar pe revers indicaţia valorii. Pe piesele mici: X para =
3 dcnglii, pe cele mari: 2 parale = 3 copeici, Deci
aceste vsilori erau în legătură atât cu monetele
turceşti cât şi cu cele ruseşti, N'au circulat însă decât
până la retragerea armatelor ruseşti (1774).

23. KPOCA IUÎGULAMIîNTULTII ORGANIC:
Al'OGKUI, PREPONDIÎRANŢEI MONETARI!;

AUSTRIACTÎ

Primele măsuri serioase în scopul ele a stăvili măcar
parţial anarhia monetară au fost luate de Regula-
mentul Organic al Ţării Româneşti îu 1831 şi de cel
al Moldovei în 1832.

Primul prevede la art. 65, că bugetul Statului se va
calcula în «galbeni împărăteşti sau olandezi, socotiţi
câte 14 sfaiiţihi unul sau lei 31%, luându-se acest {neţ
de acum al galbenilor şi al sfanfihilor drept temem ne-
strămuial al cursului manetelor pentru toate daraverilâ
ce urmează îttiru cea din lăunlru circulaţie a Valahiei,
după intrinseca frepuire ce va avea -fiecare •preţuire
de monetă a.

Al doilea spune la ait. Si: ţi Preţui tuturor monetelor
de aur sau de argint, ce vor intra în Moldova, se va
statornici după a lor de sine curată şi adevărată
valoare, potrivit cu cea a galbenului de Olanda...
îu preţ de 3% lei galbenul sau. 14 sorocoveţi, după
cursul de astăzi al galbenului şi al sorocovăţului.
Această preţuire- va fi de temeiu nestrămutat al cursului
manetei în toate luaturile şi alişvenşurile din lâuntru
ale Moldovei».

Totodată, în regulamentul organic al Ţării Româ-
neşti, în capitolul intitulat «începuturi de unire mai
de aproape între amândouă prinţipaturile », se prevede
la art. 375: «Moneteîe vor avea acelaş curs şi ace-
leaşi preţuri în amândouă prin ţipaturile întocmai după
coprinderea art. 65 ».

Din aceste dispoziţii ale celor două regulamente
rezultă, că ele recunoşteau aceleaşi rnonete etalon,
în amândouă principatele, adică pentru aur, ducatul
austriac sau olandez — de egală valoare — iar pentru
argint: sfanţul austriac {căci <j sorocovăţul» amintit
în Moldova este sfanţul care acolo avea numele de
sorocovăţ.

"Este interesant de observat cu acest prilej, că deşi
regulamentele organice au fost întocmite în timpul
ocupaţiei ruseşti şi au fost aprobate ele guvernul
rusesc, cu toate acestea ele nu fixează ca etaloane
monete ruseşti, ci monete austriace. Dovada cea mai
evidenta de situaţia preponderenta ce o aveau mo-
netele austriace la noi şi recunoaşterea acestei supe-
riorităţi ele către însăşi legiuirile organice ale princi-
patelor, este consacrarea apogeului la care ajunsese
această preponderanţă.

După cum rezultă din tabelele de curs monetar
stabilite în urma punerii în aplicare a regulamentului
organic în amândouă ţările, piesele care aveau circulaţie
mai întinsă în comerţul lor, şi deci care trebuiau cotate
conform dispoâţumilor norii, eiau următoarele: de aur,
galbenul împărătesc, iuzlucul, icbilicul şi rubieaua;
de argint, cronfcaleral (sub care se înţelegea şi talerul
austriac (zgripţorut) şi cel spaniol (coîouatul sau
stâlpaml), sfanţul, rubla şi icosarul vechiu şi nou.

Spre a se putea stabili în mod precis cursul fiecăreia
din aceste monete, s'au numit încă dela început comisii
de bancheri, care au făcut analizele metalului fiecărei
categorii de monete, stabilindu-i titlul, greutatea şi
valoarea intrinsecă, iar pe baza raportului acestor
comisii, visteriile Ţarii Româneşti şi Moldovei care
acum au • început a se numi Ministere de Finanţe
—le-au fixat cursul. Această operaţie se va repeta
de acum înainte în fiecare an, întrucât cursul
fixat de regulamente în 1S31 şi 1832, nu era niciodată
conform cu realitatea, dat fiind ca în decursul timpului
valoarea aurului a crescut, iar de altă parte valoarea
monetelor mărunte a suferit o scădere. In acelaş timp,
valuta noastră era legată de cursul monetar dela Con-
stantinopol — în ce priveşte monetele turceşti de aur
şi de argint — şi fluctuaţiile cursului din capitala
imperiului turcesc se restrângeau şi asupra celui dela
noi.

In sfârşit, valoarea stabilită de regulamentele
organice pentru ducat şi sfanţ nu se putea impune şi
transacţiilor ce se făceau în oraşele de provincie,
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mai ales în porturile Galaţi, Brăila, Giurgiu, unde
valuta se fisa de comerţul internaţional.

Toate acestea au contribuit ca măsura de stăvilire
a anarMei monetare luată de regulamentele organice
sâ nu poată fi aplicată decât pe o scară redusă şi
numai în raporturile cu Ministerul de Finanţe, pe
câtă vreme comerţul şi particularii se conduceau după
cursul pieţii, care era totdeauna mult superior celui
oficial.

O dificultate foarte serioasă în acţiunea pentru
fixarea cursului monetelor consta în faptul, că mone-
tele în care se exprima valoarea pieselor străine, adică
leul şi paraua, nu erau monete reale, ci monete de
cont, prin urmare fără valoare intrinsecă. Deci
fluctuaţiile schimbului erau din această cauză mult
mai arbitrare şi la discreţia speculanţilor cari puteau
ridica sau scădea după plac valuta.

De aceea toţi economiştii noştri din acel timp erau
de părere, că singurul mijloc de a se pune capăt anar-
hiei monetare este monetizarea leului, adică transfor-
marea Iui într'o monetă reilă *).

Dar până să se poată înfăptui această reformă
importantă, s'au încercat alte remedii.

Astfel Mihail Sturza, Domnul Moldovei (1834—
1S4S) a încercat mai întâiu sa înlăture cu totul leul
acesta de cont, ceea ce însă n'a putut face â ) . Apoi a
introdus aşa numitele «pietre-blanc», ponduri de
bronz reprezentând greutatea galbenului austriac sau
olandez; a piesei de 2 galbeni (dublon); a piesei de
2 galbeni turceşti (lira); a rubielei; a jumătăţii de
p*l imfierial rusesc; a irmiUcului, etc. 3J. Cu aju-
torul acestor greutăţi se putea verifica uşor dacă
monetele de aur au valoarea exactă şi deci se
putea întru câtva pune capăt fraudei, care consta
în extragerea unei cantităţi de metal din piesele de
aur, prin tăiere meşteşugită a marginilor.

De altfel, spre a se asigura contra fraudelor de tot
felul, se făcuse obiceiul ca în scrisorile comerciale, în
chitanţe şi contracte unde se specificau sume de bani,
să se precizeze exact nu numai felul manetelor, dar
şi starea lor reală.

24. CUZA VODĂ ŞI MOXETA NAŢIONALA.
PRIMA LEGE MONETARĂ SUB CA ROL I

Necesitatea de a se emite o monetă naţională, care
să pună capăt anarhiei şi pagubelor, a fost înţeleasă

*) Zâne G., Economia de schimb hi principatele rotnăne,
Bucureşti 1936 p. 143 mm.; unde este discutată pe larg
această problemă.

*) Ibidem p. 148 urm.
SJ Severeanu G. Br„ Greulăjile monetare din Moldova în

Bit!e linul Societ. Xunrism. Rom. II (1905; p. 14 urm.; Roşn I.
Mantie fi greutăţi ramânttfi, iMdem XX {1925) p. 22 urm.

de Domnul care a reuşit să înfăptuiască la 1859 unirea
celor două principate şi apoi să le contopească la
1862 într'un singur Stat, România.

încă în Iulie 1859, Cuza Vodă a încheiat, prin inter-
mediul consulului francez, Victor Place, un mare
prieten al Românilor, o convenţie cu monetari a din
Paris, în vederea baterii de monete naţionale româ-
neşti, iar în Mai 1860 s'a făcut şi contractul necesar.
Amintim în treacăt că, cu acest prilej, Cuza Vodă's'a
gândit chiar la înfiinţarea unei monetarii naţionale în
Bucureşti.

Conform contractului încheiat cu monetăria fran-
ceză, unitatea monetară a României urma să fie o
piesă de argint de 5 gr. numită român (cum era în
Franţa, francul), iar sistemul monetar întreg consta
din piese de aur de 20, 10 şi 5 români ; piese de argint
de 5, 2, 1 şi Y2 români şi piese de bronz de 10, 5,2 şi
1 parale (sutimi?)1).

Executarea acestui contract depindea însă de un
împrumut pe care Victor Place îl negocia pe piaţa
Parisului1). Cum însă împrumutul negociat n'a fost
aprobat de parlamentul românesc, odată cu el a
căzut şi proiectul de reformă monetară. De altfel,
chiar dacă împrumutul s'ar fi aprobat, Domnul ar fi
avut de sigur mari dificultăţi cu Poarta Otomană,
care nu i-ar fi permis emiterea de monete naţionale.
Astfel de dificultăţi a avut mai târziu (în 1867)
Carol I, când s'a făcut prima lege monetară şi s'a.
reînceput baterea de monete naţionale.

Cu toate acestea, Victor Place, cât a stat la Paris,
a lăsat să se întocmească desemirile pentru viitoarele
monete româneşti şi monetăria de acolo a şi executat
câteva probe de monete de bronz, pe care le-a trimis
în România, Din acestea se cunoaşte până acum, nurxjai
una: proba monetei de 5 parale din 1860 -). Se pare
însă, că insuccesul împrumutului nu 1-a descurajat
pe Cuza Vodă, căci mai avem o probă a unei monete
de 5 sutimi din 1S64, ceea ce însemnează că el încerca
mereu să găsească momentul nimerit ca sa realizeze
această reformă.

Xu i-a fost dat totuşi să o înfăptuiască. Prima lege
monetară s'a votat abia la 1&67 sub Carol I, mi-
nistru de finanţe fiind Ion Biătianu, De astă data,
monetei naţionalei s'a dat numele tradiţional de leu.
Insă din cauza protestului Porţii Otomane nu s'au
putut emite decât monete de 'aramă {de 10, 5, 2
şi r bani), iar cele de aur (de 20 lei) şi de argint (de
1 leu) s'au emis abia după reînfiinţarea monetariei
naţionale din Bucureşti, la 1870.

c. m.
x) larga N., Sânii lui Cuza Vodă, în Buletinul Societ,

Numism. Rom. XVIII (1923) p. 65 urm. ; Moisil Const, Cu
privire la banii lui Cusa Vodă, ibidem p. 98 urm.

-) Emerit M, Victor Place, Bucureşti 1931 p. g 8 urm.
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Trecuseră 16 ani de când Roland Hill descoperise
în Anglia sistemul de francire a scrisorilor prmtr'un
timbru mobil, sistem care simplificând formalităţile de
plată a transportului, avea să dea poştelor un avânt
excepţional şi, la 12 Noemvrie 1857, o comisiune
întrunită Ja Iaşi hotăra introducerea timbrelor

poştale mobile, de 27, 54, 81 şi 108 parate în tot
cuprinsul Moldovei. Ele aveau putere circulatorie
numai în cuprinsul acestui principat.

Imprimate cu mijloace primitive, cu ajutorul unei
ştampile de mâuă, în coli de 16 bucăţi, aceste timbre
reprezintă un cap de zimbru, vechea stemă a. Mol-
dovei, şi cuvintele «Porto scrisorei» sub care se află.
cornul poştal şi valoarea, totul într'uu cerc.

Kle sunt cunoscute în lumea filatelică sub denu-
mirea de « cap de bou».

Numărul timbrelor imprimate a fost de 6.016 exem-
plare de 27 parale, ro.016 de 54, 2.016 de 81 şi 6.016
de 108, Din acestea au fost vândute numai 3.691
bucăţi de 27, 4.772 de 54, 709 de 81, şi 2.584 de 108
parale.

După retragerea lor din circulaţie şi unificarea poş-
telor în principate, timbrele rămase nevândute au
fost transportate la Bucureşti şi depozitate în vechiul
local al poştei din strada Doamnei unde, după câtva
timp, au fost distruse prin ardere.

La 5 Noemvrie 1858, aceste patru valori au fost
înlocuite cu o nouă serie de trei valori; 5,40 şi 80
parale, de data aceasta de formă dreptunghiulară cu
aceleaşi inscripţiuni, în litere latine.

Timbrul de 5 parale a fost emis pentru francarea
ziarelor, cele de 40 şi 80 parale fiind destinate
scrisorilor.

Emisiunea a fost şi de astădată restrânsă şi anume :
960 bucăţi de 5 parale, 7.040 de 40 şi 2.816 de 80.

Ca şi timbrele «cap de bou» acestea au fost im-
primate cu mâna, pe hârtie albăstruie, în coli de
câte 8 bucăţi.

La 23 Iunie 1859 aceeaşi emisiune este imprimată
pe hârtie albă, tirajul fiind de 7.136 exemplare de 5,
21.473 de 40, şi 11.264 de 80 parale.

Cu unificarea poştelor din Moldova şi Muntenia
sub o singură direcţiune prin Decretul ISTr. 527 din
25 Iulie 1892, taxele din Moldova devin obligatorii

şi penti'U Muntenia, şi o nouă serie fu pusă în. circu-
laţie purtând, pentru prima oară, întrunite stemele
celor două Principate.

Noile timbre poştale au formă pătrată cu colţurile
tăiate, şi sunt de 3 feluri; de 3 parale, galbene, pentru
foile tipărite; 6 parale, roşii, pentru scrisorile loco,
şi 30 parale pentru scrisori destinate a circula în
cuprinsul principatelor.

La început aceste timbre au fost imprimate cu o
mică presă de mână în coli de 32 exemplare, până
în anul 1864 când, cumpărându-se o presă perfecţio-
nată, imprimarea lor s'a continuat în coli de 40 exem-
plare fiecare.

Aceste timbre au rămas puţin timp în circulaţie,
fiind retrase la 10 Ianuarie 1865 şi înlocuite cu o
nouă serie de trei valori cu efigia Domnitorului
Alexandra Ioan Cuza: 2 parale galben, 5 parale alba-
stru, şi 20 parale roşu.

Confecţionate în atelierul de litografie Sander din
Bucureşti, nouile timbre fură imprimate în coli de
192 bucăţi, cele de 2 şi 5 parale, şi de 200 bucăţi, cele
de 20 parale.

Pietrele litografice însă se deteriorară curând şi, ca
urmare, imprimeria din Bucureşti confecţiona o nouă
serie compusă din aceleaşi trei valori însă de un desen
diferit, datorit gravorului francez Duloz.

Aceste noui timbre nJau mai fost puse în vânzare,
deoarece la 23 Februarie 1866 Domnitorul Cuza
abdică, şi două luni după aceea principele Carol de
Hohenzollern-Sigmaringen. fu ales Domn al României..

La 1 August 1866, apar trei valori de 2, 5 şi 30
parale, cu efigia noului Domnitor. De data aceasta
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ele sunt imprimate într'o singură culoare, în negru,
pe hârtie colorată, galbenă pentru timbrul de 2 pa-
rale, albastră pentru cele de 5 parale, şi rose pentru
cele de 20 parale.

Tirajul a fost de respectiv: 130.000, 160.000 şi
250.000 exemplare.

In urma introducerii unui nou sistem monetar
prin legea sancţionată la 14 Aprilie 1867, Direcţiutea
Poştelor echivalând vechile taxe poştale în noua
nionetă naţională, Iei şi bani, pune în circulaţie la I
Februarie 1868 noui timbre cu valorile: 2 bani galben,
3 bani violet, 4 bani albastru, şi 10 bani cărămiziu.

Imprimarea lor s'a făcut la fabrica de timbre a
Statului, în coli de 96 bucăţi, tirajul fiind de 120.000
exemplare de 2; 30.000 de 4, şi 370.000 de 18 bani.

Până în iSGo, toate aceste timbre nu au servit
decât la taxarea scrisorilor interne întrucât cele desti-
nate străin âtăţii erau trimise prin consulatele străine
din principalele oraşe din Muntenia şi Moldova.

In acel an, Ia 20 Martie, s'au desfiinţat poştele
s-trâine în România.

fl înălţimea sa Domnitorul spre a inaugura în mod
>ok'inn deschiderea serviciului internaţional de către
poşta româna, spune Revista de Poştă din acel an,
a vizitat Palatul Poştei din Capitală însoţit fiind de
Ministrul de Interne, şi a luat el însuşi iniţiativa
renatEîei celor dintâi epistole, înscrise pe registrele
internaţionale ale administraţiunei, încredinţându-i
doîtă scrisori adresate Augustei sale familii, din care
una francată â cealaltă recomandată, achitând portul
ior în moneda naţională de aur şi urmând cu cel mai
viu interes îndeplinirea tuturor formalităţilor nece-
sare pentru a lor expediere».

La 31 Martie se încheie o convenţiune specială cu
Austria pentru regjementarea expediţiilor de scrisori
şi gropuri în tariful internaţional, convenţie urmată
de alta similară încheiată cu Confederaţia Ger-
mană,

Ca urinare, la & Aprilie acelaş an, seria de timbre
poştale se retrage din circulaţie şi alte 5 valori: 5,
io, 15, 25 şi 50 bani, sunt emise cu efigia Domni-
torului într'un chenar, purtând inscriptiunile « Poşta
Română* şi valoarea respectiva.

Timbrul de 15 bani urma să înlocuiască vechea
valoare de 18 bani, iar valorile de 25 şi 50 bani, erau
destinate francării scrisorilor pentru străinătate.

Acest tarif a rămas în vigoare până la 15 Octom-
vne 1870, când sub directoratul lui Al. Zissu taxa
scrteftHÎor interne a fost scăzută dela 15 la 10 bani
de fiecare 15 gr. sau fracţiune, taxa .şi aşa destul
de scăzuta pentru acele rimptui.

Taxa pentru ziare şi reviste a fost redusă la iV„
>an de fiecare număr, desfiinţându-se în acelaş timp

,a taxa ce se percepea de factori pentru distribuirea
corespondenţelor.

Urmarea a fost emiterea la 1 Ianuarie 1871 a trei
nomvdon^banicarmiuaobam.galben-portocaHu,

'• b r u n - La 5 Decemvrie timbrul de 10 bani
, rimat în culoare albastru-ultramarin.

I entru a face mai lesnicioasă desprinderea timbre-
r dm coală, adrrnnistraţiunea poştelor cumpără o

de perforat, şi cu începere dela 10 Ianuarie

fcan

1872, cele trei valori, 5, 10 şi 25 bani fură imprimate
pe hârtie albă şi perforate.

In acelaş an, terminându-se stocul tipărit de timbre,
se decide imprimarea a trei noui valori, 10 bani al-
bastru deschis, 15 bani roşu şi 50 bani albastru cu
centru roşu, timbre care din cauza necesităţilor ur-
gente, au fost imprimate în condiţiuni defectuoase
şi n'au fost dinţate.

întrucât Direcţiunea Generală a Poştelor nu avea
încă o tipografie bine organizată şi cum aducerea
specialiştilor străini cerea mari cheltueli, tipărirea,
timbrelor poştale a fost încredinţată de George I,aho~
vary gravorului francez Barre, şi astfel scrisorile
transportate prin poştă cu începere dela 10 Octom-
vrie 1872, au fost francate cu nouilc timbre, având
în mijlocul unui cerc de puncte, efigia Domnitorului
Carol, sus cuvintele «ROMÂNIA», jos «BANI», precum şi
una din cele 7 valori din câte se compunea noua serie
{xVz> 3< 5. 10. 15, 25 şi 50 bani), toate imprimate
cu o desăvârşită fineţe, la imprimeria Hulot din
Paris.

Aceste timbre au rămas în circulaţie până la 1
Octomvrie 1876 când se emite o nonă serie de acelaş
tip ca precedenta, compusă din 4 valori: xy2 bani,
olive; 5 bani, galben brun; 10 bani, albastru; 15
bani, brun şi 30 bani, cărămiziu.

La 1 Aprilie 1879, culorile se schimbă, însă, intro-
ducându-se în acelaş timp 3 noui valori: 3 bani,
verde, 25 bani, albastru şi 50 bani, brun deschis,
aceasta din urmă înlocuind timbrul de 30 bani. La
această serie s'a adăogat tui timbru poştal de 15 bani,
brun, emis la începutul anului 1S80.

La 10 Iulie 1880, din cauza uzurei matriţelor ce
serveau la confecţionarea timbrelor, s'a fegrâ^a-fc
efigia şi s'au imprimat două valori noui: 15 bani, rose
deschis, şi 25 bani, albaatm.

In afară de prima serie dela 1872, care a fost im-
primată la imprimeria Hulot din Paris, toate seriile
următoare {1876, 1879 şi 1SS0) au fost confecţionate
la atelierul Statului, din Bucureşti, pe matriţele gra-
vate de Barre. '

Matriţele uzându-se cu timpul, în iulie 1880 sa
decide confecţionarea unor alte timbre, cu aceeaşi
efigie — având însă inscriptiunile mai distincte Im,
pnmarea lor s'a făcut la Bucureşti, fiind emise două
valon: 15 bani brun şi 25 bani albastru.

Odată cu proclamarea Domnitorului Carol ca U&ge
al României m Martie 1885, o nouă-serie fu piisli fci"
circulaţie, compusa din 7 valori: 1% bani necru-
3 bani, violet; 5 bani, verde; 15 bani, brun şi 35*
bani albastra Aceste timbre au fost imprimate m
coh de 130 bucăţi pe hârtie albă. Ele reprezintă efigia
regală într'un medalion, străjuită de un v u l t u r ^
aripile descbjse şi inscripţiunile «Posta Română » şi
valoarea respectivă. T

In cursul anilor 1885-1889, aceleaşi valori înv

cu ?C t°1
m™e ^90 această serie a fost înlocuită

7 valon de un desen diferit, reprezentând Vl.
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Regele Carol I, îutr'un medalion oval, purtând in-
scripţiunea: <t ROMÂNIA», şi în cele patru colţuri va-
loarea respectivă.

In anul următor, aceiaşi serie apare imprimată pe
0 hârtie uşox colorata, purtând stema -ţării îii fili-
grană.

Cei 25 ani de domnie ai Regelui Carol I sunt săr-
bătoriţi la 10 Mai 1891, prin punerea în circulaţiune
a unei notii serii de 5 valori: 1% bani, roşu vişiniti,
{128.700 ex,), 3 bimi, violet (128,960 ex,), 5 bani,
verde (63.960 cx.), 10 bnni, roşu (637,00 ex.) şi 15
bani, bmu (129.480 ex.).

Timbrele poartă efigia regală înconjurată de jn-
.scripţitinca «România, Jubilevil de 25 ani al domniei
Recelui Curcii I t.

Imprimate în coli de 130 bucăţi, timbrele au fost
distribuite în curs de trei zile, în care timp s'air vândut
peste 30.000 serii complete, restul fiind aplicat pe
corespondenţe,

In anul 1894, la 10 Mai, seria în curs este înlocuită
cu o nouă emisiune de 4 valori: 3 bani, violet; 5 bani,
verde deschis; 25 bani, albastru şi 50 bani portocaliu,
reprezentând efigia regală şi două spice de grâu,
simbolizând bogăţia ţării româneşti. Imprimată pe
baltic purtând în filigrană iniţialele V.li. (Posta
Română), seria fu completată, în Iulie :itt:_)(>, cu o
nouă valoare, 1 ban, brun, ţii hi Octmnvrie .1898, cu
10 bani, verde închis.

In 1899, în urnişi adoptării de către Uniunea Inter-
naţională poştală u mior culori fixe pentru timbrele
corespunzând anumitor valori 111 ţările aderente,
cu începere tiîn luna August acel mi, culorile se modi-
ficară: tinibnil de 5 bani fu imprimat în verde închis,
m Imni în. roşu, 15 bani în negru sau cenuşiu şi 25
buni în albastru închis,

In Iulie KJOO aceste timbre sunt imprimate pe
hârtie subţire cu gumă, colorată în rose deschis, şi
ftivii filigrana I'.K,

I,:.i sfârşitul acelui an, fabrica de timbre primind
un transport de hârtie cu filigrană noua, reprezen-
tatul Htciim ţării, filigrană ce cuprindea 25 timbre,
proeedeax.ă Ui o nouă emisiune pe acest fel de hârtie.

In cursul anului 1905, st; iviră tu mi modificări de
culori: timbrul de :t luui, este imprimat în negru, cel
de 5, îu vmlu-galbon, 1 leu în verde, cu centrul
negru şi 2 kî brun, ou centrul negru,

In unul ,1900, urmând a se inaugura noul palat al
Poştelor, «e conui udaseră la atelierul de timbre al
Statului friuice/,, două scrii noi do timbre poştale:
prinisi având H valori, reprezentând o căruţă de poştă
după desenul lui M. Thevonin iar cea de a doua, noul
palat ol P.T.T., efigia regală şi un poştalion, cupvin-
ztlnd 7 valori, imprimate după desenele pictorului
1. Popescu,

Din cauza nepredărei Iu timp a acestor timbre de
către atelierele din Paris, ele nu au putut fi puse în
vânzare decât în amil 1903, sub directoratul lui
Diniitrie lieriescu, când au adus .Statului un beneficiu
de 453.000 lei.

Din prima aerie s'au imprimat 500.000 bucăţi de
1 ban, galben-brun, 300,000 de 2 bani, brun, 4,00.000
de 5 bani, verde, 400.000 de 10 bani, rose, 500,000

de 35 bani, negru, 100,000 de 25 bani, albastru,
joo.000 de 4.0 bani, veide şi iuo.000 de 50 hain, por-
tocaliu.

Din a doua serie, compusă, din 7 valori (13 lumi,
negru, 25 bani, albastru, 40 bani, verde, 5<i baiu,
portocaliu, 1 leu, brun şi 2 lei, violet), nu s\m im-
primat decât 25.000 serii.

Pentru a veni în sprijinul operelor d<; binefaceri;
ale Reginei Iţlisabeta, Direcţiunea Poştelor ti piw în
circulaţie trei noui serii în cursul anului upt>.

Prima serie se compunea din 4 valori: 3 buni, bmn,
5 bani, verde, :co bani, carmin tji 15 buni, vioW si
reprezenta pe Regina Iţlisabcta, torcând, Inscripţia
eia: «Dumnezeii să ne ducă mâna». Impriuiulu
în litografie, în 500,000 serii, aceste mărci iui mst:
vândute respectiv 10, 15, 20 şi 25 bani. ICle au cir-
culat dela 10 Mai 1906 până la 1 Iunie 1907, şi bene-
ficiul rezultat a fost destinat soc, «Ţesătoare» » şi
Policlinicei din Bucureşti,

A dona serie, pusă în circulaţie la 5 Martie ICJO6,
a fost imprimata în 100.000 exemplare, cu inscripţia:
o Viitorul ţării îl ţese femeea. 0. Ea reprezintă, pe
Regina Elisabeta la un războiu de ţesut, Desenul
se datoreşte pictorului Co&tin Petresctx, culorile şi
valorile fiind aceleaşi ca în precedenta aerie.

La 10 Martie 1006, o a treia scrie de 4 valori,
reprezentând pts Regina Klisnbetu, îngrijind un soldai:
rănit şi având inscripţia: « Rana legată şi lăcrsimilt;
şterse», fu imprimată în 100,000 exemplare .şi pusă
în vânzare.

Ui aceste serii se adăugară la sfârşitul lunci Sep-
temvrie aoelaş an, 4. noui valori, figurfind un înger,
semnătura Reginei Elisabeta şi inscripţia: « Gloria
autem et houor et pax onmi speranti bouum » (glorie,
onoare şi pace, tuturor celor ce fac bine). Impri-
mată tot în litografie, seria se compune din 4 valori:
3, 5, 10 şi 15 bani.

In Ianuarie 1907 se emite în folosul Societăţii
«Obolul» a nouă serie de 4 valori (3, 5, 10 şi 15 bani)
imprimată la Londra, Tirajul a fost de 100.000 exem-
plare clin fiecare valoare.

Cu prilejul împlinire! a 4.0 ani de domnie a Regelui
Carol, două noui serii jubiliare fura emise în Iunie
1906, ambele imprimate la Brandbury, Willdnson &
Co, clin Londra, după desenele lui Ioan PompiHtui.
Prima serie se- compune din 10 valori: 1 ban, galben;
3 bani, brun; 5 bani, verde; 10 bani, carmin; 15 bani,
violet; 25 bani, albastru; 40 bani, brun; 50 bani,
galben-brun; 2 leu, verinillon şi -z lei, portocaliu.

Timbrele reprezintă o pagină clintr'o veche evan-
ghelie bizantină; având îu mijloc efigia regulă ş[
valoarea respectivă.

A doua serie se compune din 10 valori: t ban,
galben, reprezentând depunerea jurământului Dom-
nitorului Carol (2.000.000 ex.); 3 bani, brun, intrarea
în ţară a Domnitorului cu o trăsură de poştă cu 4 cui
(2.000.000 ex,); 5 bani, verde, Domnitorul în bateria
dela Calafat (2.000.000 ex.); 10 bani, carmin, întâl-
nirea Domnitorului Carol cu Osman Paşa (2,1100,000
ex.); 15 bani, violet, portretele Domnitorului la 1866
şi 1906 (2.000.000 ex,); 25 bani, albastru, trecerea Du-
nării (2.400.000 ex.); 40 bani, brun, intrarea triumfală
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a armatei române în Bucureşti (1.200.000 ex.); 50
bani, brun-galben, Domnitorul în fruntea trupelor la
1877 (1.200.000 ex.); 1 leu, vermillon, Regele Carol
la sfinţirea Catedralei dela Curtea de Argeş în 1896
(500.000 ex.) şi 2 lei, târnosirea bisericei Sf. Nicolae
din Iaşi (500.000 ex.). La toate aceste valori centrul
este imprimat în negru.

Valoarea totala a acestor două serii a fost de
5.370.000 lei. Până la 10 Mai 1907 s'au vândut pentru
2.247.000 lei!

La 16 Octottn'rie 1906, cu prilejul Expoziţiei,
Direcţia Poştelor a pus în circulaţie o nouă serie de 11
valori: 5 bani, verde; 10 bani, carmin; 15 bani, violet;
25 bani, albastru ; 30 bani, vennillon; 40 bani, verde;
50 bani, portocaliu; 75 bani, bistre; 1,50 lei, violet;
2,50 lei, galben; 3 Iei, portocaliu. Centrul imprimat
în negru sau brun. Timbrele au fost executate în
atelierul Alfred Baer după desenele pictorului Stengel,
şi au avut putere de francare numai trei zile.

La 1 Aprilie iQott, seria de timbre poştale în curs
fu retrasă şi înlocuită cu o nouă serie de 5 valori,
reprezentând efigia regală şi inscripţiunea <s România,
Posta »: 5 bani, verde; 10 bani, roşu deschis; 15 bani,
violet; 25 bani, albastru; 50 bani, portocaliu.

La 1 Septemvrie acelaş an, trei noui valori de
acelaş tip: 40 bani, verde; 1 leu, brun şi 2 lei, roşu,
completară această emisiune.

Aceste timbre au fost imprimate cu clişee (matriţe)
d e oţel,̂  procedeu costisitor atunci, de ' aceea, mai
târziu, în Februarie 1909, valorile de 1, 3, 5, 10
şi 15 bani, au fost imprimate în tipografie.

Prin modificarea tarifului poştal în 10.11, taxa
pentru ziare şi publicaţiuni periodice a fost sporită
dela 1 ban la rU bani. Ca urmare, timbrele poştale
de 1 ban negru au fost retrase şi înlocuite cu o uouâ
valoare de r1., kuii pe galben, imprimată în desenul
emisiune! din 1500.

Alipirea Cadrilaterului în 1913 este sărbătorită
printr'o serie comemorativă de 10 valori (1, 3, 5, 10,
*5. -5- 4°. 5° b a ni, 1 leu şi 2 lei). Imprimate în două
culori diferite fiecare, timbrele reprezintă în afară de
efigiile Regelui Carol şi a lui Mircea cel Mare, diferite
episoade din campania în Bulgaria.

Emise 3a 15 Decemvrie 1913, timbrele au avut
putere de francare până la S Ianuarie 1914.

Pentru ajutorarea Soc. Familia Luptătorilor, tim-
brele poştale de 5, 10 şi 50 bani, 1 şi 2 lei, precum
şi timbrul fiscal de 5 lei, în curs, au fost comple-
tate în anul 1915 Cu inscripţiunea «Timbru de
ajutor» şi întrebuinţarea lor decretată obligatorie
peste tariful obicinuit, aceasta însă numai în cu-
prinsul ţarii.

In 1916, această emisiune a fost înlocuită cu o
nouă serie de 7 valori reprezentând, cele de 5, 10 şi
50 de bani, o ţărancă ţesând la un răsboiu, cele de
1 şi 2 lei, o femeie torcând, iar cele de 5 şi 50 lei un
vultur ţinând în ghiarele sale un stindard

In anul următor, culorile se • modificară, dar de-
senul şi valorile rămaseră aceleaşi.

In timpul războiului pentru Reîntregire, întrucât
Depozitul central de timbre al Administraţiei
Poştelor dela Iaşi epuizase întregul stoc de timbre

poştale de 25 bani, s'au completat timbrele de r
ban, negre, aflate în depozit, cu valoarea de 25 bani
la 1 Mai 1918, în aşteptarea nouei emisiuni, care
nu întârzie să fie pusă în circulaţiune.

La fabrica de timbre din Iaşi, nu se găseau decât
matriţele de 15, 40 şi 50 bani, care au servit la im-
primarea acestor valori în 1908—1909 şi matriţele
de 25 bani, 1 leu şi 2 lei din cele întrebuinţate la con-
fecţionarea timbrelor din anul 1893, astfel că în
ultimele luni ale anului 1918, în Moldova, fu pusă îu
circulaţie o serie compusă din 6 valori: 15 bani,
brun (tip 1908); 35 bani, albastru (tip 1908); 40 bani,
brun (tip 1908}; 50 bani, portocaliu (tip igo8); 1 leu,
verde (tip 1893) şi 2 lei, galben (tip 1893).

In acelaş timp, timbrele poştale şi de ajutor de 5
şi 10 bani au fost cu data «1918 ».

Această serie provizorie a rămas în circulaţie până
la începutul anului 1919, când, odată cu terminareer:

războiului, fabrica de timbre dela Bucureşti refă-
cându-se, o nouă serie cu efigia Regelui Ferdinand I
fu pregătită pentru a fi pusă în. circulaţie.

In aşteptarea ei, un monogram ' ^ P.T.T. într'un
cerc, fu aplicat pe timbrele poştale de 1, 5 şi 10
bani, cu efigia Regelui Carol I. Cele de 40 şi 50 bani,
fură imprimate după tipul emisiunei din 1893, primul
în brun, al doilea în cărămiziu.

Cu prilejul ocupării Ungariei de către armata
română, din cauza desorganizării serviciilor poştale
maghiare, transportul scrisorilor a fost asigurat de
birourile de poştă ale armatei noastre.

Timbrele poştale maghiare, au primit în adaos
inscripţiunea: «Zona de ocupaţie română P.T.T.

• », 1 9 1 9 .

Seria de timbre poştale cu efigia Regelui Fercii-
nand I, a fost terminată şi pusă în circulaţiune-la
sfârşitul anului 1920.

In timpul celor 8 ani cari au urmat, au fost emise
17 valori, imprimate în tipografie: 1 ban, negru;
3 bani, negru; 5 bani, verde sau negru; 10 bani,
carmin, verde şi olive; 15 bani, brun; 25 bani, roşu
cărămiziu, brun sau albastru; 30 bani, violet; 40
bani, brun; 50 bani, galben sau portocaliu; 60 bani,
verde închis; 1 leu, violet, roşu sau verde; 2 Iei,'
portocaliu, albastru, rose sau verde; 3 lei, brun rose'
sau albastru; 5 lei, verde sau brun; 6 lei, 'olive!
albastTu sau roşu; 7,50 albastru-deschis şi xo lei
albastiu-încnis.

Cu prilejul încoronării la Alba lulia în 1922 %
pnmului Rege al României întregite şi a M. S. Re-'
ginei Măria, s'a pus în circulaţie o serie festivă com-
pusă din 7 valori, imprimate în heliogravură în Ger-
mania, cu turnătoarele subiecte: 5 bani negru
Catedrala dela Alba lulia; 25 bani, brun,' Regele
Ferdinand I în ţinută de campanie; 50 bani verde
stema României Mari; 1 leu, olive, M. g. Regina
Mana in costum de infirmieră; 2 lei, roşu efigiile
Regelui Ferdinand şi a lui Mihai Viteazul; 3 lei
albastru şi 6 lei, violet, efigiile Regelui Ferdinand
şi a M. S. Reginei Măria.

Cei 60 ani de viaţă ai Regelui Ferdinand sunt
sărbătoriţi în anul 1926, prin emisiunea unei notti
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serii de 10 timbre poştale, datorite pictorului Bassarab
şi imprimate prin acelaş procedeu ca timbrele de
încoronare.

Din această serie s'au emis câte 200.000 timbre
din valorile de: 10 bard, verde; 25 bani, portocaliu;
50 bani, brun; 1 leu, violet; 2 lei, verde-închis; 3 lei,
carmin; 5 lei, sepia; 6 lei, verde-cenuşiu; 9 lei, gris
şi 10 lei, albastru-descbis.

Progresele realizate pe tărâm cultural, politic şi
social, în cele cinci decenii dela independenţa Ro-
mâniei, sunt comemorate printr'o serie de emisiuni
în cursul anilor xqzy—1931-

Cu prilejul celei de a 50-a şedinţe anuale a Socie-
tăţii Regale Române de Geografie, Direcţiunea Ge-
nerală a PoşteloT a p u s în vânzare la ghişetele sale
o serie de 5 valori: 1 + 9 , 2+8, 3 + 7 , 5 + 5 şi 6 + 4 lei.

Imprimate în tipografie la Imprimeria Statului;
timbrele reprezintă efigiile Regilor Ferdinand I,
Carol I, ale Domnitorilor Minai Viteazul şi Ştefan
cel Mare, precum şi u n u l din monumentele cele mai
vechi ale istoriei noastre, monumentul roman dela
Adam-Clisi. Tirajul a fost de 70.000 serii.

I» acelaş an, o serie imprimata Ia Helio-Vaugirard
la Paris, a fost pusă în circulaţie cu prilejul sărbă-
toririi n, 50 ani dela războiul independenţii din
1877—1H7H. lin reproduce efigiile celor doi mari Regi,
Carol I şi Ferdiiiiinrl I.

10 valori imprimate în lieliogravură în coli de câte
50 bucăţi eonstitue aceasta nouă emisiune.

A io-a aniversare a alipirei Ardealului şi- Dobrogei
noui precum şi a 50-a aniversare a anexării Dobrogei,
sunt comemorate prin emiterea a trei serii de timbre
postii Ic în anul 1928, fiecare serie fiind compusă din
7 valori, imprimate î n heliogravurâ la Fabrica de
Timbre a Statului. Timbrele reprezintă principalele
monumente istorice clin cele trei provincii.

Timbrele provizorii cu efigia Măriei Sale Mihaiu,
Mare Voevod de Alba lulia, emise în anul 1928, sunt
curând înlocuite cu emisiunea definitivă din 1930
purtând efigia Maj est aţii Sale Regelui Carol II.

Această seric imprimată îti lieliogravură în coli
duble de câte 100 bucăţ i fiecare, se compune din 11
valori imprimate în cursul anilor 1930—1931, pe
Mrtie purtând în filigrană iniţialele P.T.T. şi o coroană
regală, iar î» anul 1932, filigrana 3 £ .

Culorile sunt cele stabilite de tarifele internaţionale
poştale în vigoare şi anume: negru, cele de 25 bani;
brun, cele ele 50 b a n i ; violet, cele de 1 leu; verde,
cele de 2 k i ; carmin, cele de 3 lei; roş-portocaliu cele
de 4 lei; bruu-roş, cele de 6 lei; albastru-ultramarin,
cele de 7,50 k i ; albastru, cele de 10 lei şi portocaliu
cele de 20 lei.

Pentru, completarea acestei serii s'au tipărit în
Anglia, în ga'avura pe oţel, trei valori mari, în două
culori fiecare: 30 lei, galben-brun şi albastru, 50 lei,
roşu şi albastru şi 100 le i verde şi albastru. Din. aceste
valori s'au imprimat n u m a i 100.000 bucăţi din fiecare.

Pentru a propaga ideia recensământului în masele
populare, s'a emis în. Decemvrie 1930 o serie de
timbre cu înscripţiuuea: « Recensământul populaţiei»,
compusă din trei valori, cari au circulat în timpul
operaţiunilor de recensământ.

_ Timbrul de 1 leu imprimat în fuioare violetă repre-
zintă harta României, iar cele de 2 iei, verde, 4 lei,
roş-portocaliu, şi 6 Lei, brun-cărăiniziu, o ţărancă
purtând un copil în braţe, prezentându-se la recen-
sământ.

Jubileul de 50 ani al Regalităţii Române se come-
morează la 10 Mai 1931, prin punerea în circulaţie a
unei serii de 5 timbre poştale, cu efigiile celor trei
Regi ai României precum şi cu stemele celor 8 pro-
vincii reunite deapururi sub acelaş sceptru, serie
emisă în acelaş timp cu alte 2 serii, comemorând cin-
cantenarul marinei şi centenarul armatei naţionale.

Aceste două serii din urmă sunt imprimate în
lieliogravură la Fabrica de timbre, în coli de 50 bucăţi,
emisiunea totală fiind de 200.000 serii din fiecare.

Expoziţia organizată de Cercetaşii României în
anul 1931, a fost prilej pentru punerea în circulaţiune
a unei serii de 5 valori (1+1, 2+2, 3 + 3 , 4 + 4 şi
6+6 lei) reprezentând în afară de portretele M. S.
Regelui Carol II şi Principelui Nicolae, ambii în ţinuta
de cercetaşi şi scene din viaţa cercetăşească.

Cu ocazia Jamboreei cercetăşeşti dela Sibiu, Direc-
ţiunea Generală a Poştelor a emis încă o serie în bene-
ficiul Cercetaşilor României, compusă din 6 valori
(25+26 bani, 50+50 bani, 1+1, 2+2, 3 + 3 şi 6+6
lei) reprezentând aspecte din viaţa de tabără. Aceste
timbre au avut valoare de francare pentru jumătate
din totalul valorii lor nominale, cealaltă jumătate
constituind beneficiul Instituţiei cercetăşeşti.

Ambele serii au fost emise în 100.000 exemplare.
Congresul Internaţional pentru Istoria Medicinei,

ţinut sub înalta Preşedinţie a M. S. Regelui, a fost
comemorat prin.tr' o serie de 3 timbre poştale, impri-
mate în heHogravură şi conţinând scene şi personagii
în legătură cu această ştiinţă. Tirajul a fost de 50.000
serii,

In cursul ultimilor ani Direcţiunea Generală a
P.T.T. a luat parte la numeroase comemorări şi ma-
nifestări ale vieţei culturale româneşti, prin punerea
în vânzare a diferite emisiuni de timbre poştale.

Cu prilejul introducerei primului timbru poştal în
Moldova, s'a organizat în Bucureşti de către Tribuna
Filatelică, o revista de specialitate, sub înaltul pa-
tronaj al M. S. Regelui Carol II şi sub conducerea
unui comitet de personalităţi din lumea filatelică,
prima expoziţie filatelică românească.

Pentru sărbătorirea acestor două evenimente, Poşta
a emis un timbru poştal imprimat în 50.000 exem-
plare, în coli rnici de câte un exemplar fiecare, repre-
zentând pe M. 8. Regele şi purtând inscripţiunea:
«Expoziţia filatelică română, Noernvrie 1932, Poşta,
6+5 lei».

Totodată s'a pus în circulaţie o serie fără supra-
taxă compusă din 7 valori, în desenul timbrelor din
emisiunile din anii 1858—-1859,

Deşi abia în anul 1933 s'ar fi împlinit 75 ani dela
introducerea primului timbru poştal românesc, totuşi,
din pricina că se organisase pentru acel an expoziţia
filatelică internaţionala dela Viena, s'a fişat pentru
anul 1932 expoziţia dela Bucureşti.

Cu prilejul centenarului oraşului Turnu-Severin, a
cincantenarului Castelului Peleş, a Expoziţiei I,igei
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Naţionale a femeilor Române, şi a comemorărei mar-
tirilor ardeleni Horia, Cloşca şi Crişan, s'au emis în
cursul anilor 1934 şi 1935 mai multe serii de timbre
poştale.

Deasemenea, cei 5 ani dela Restauraţie sunt săr-
bătoriţi la 8 Iunie 1935, prin punerea în circulaţie a
unet serii de 5 valori emisă în beneficiul O.E.T.R-ului
(Oficiul de Educaţie a Tineretului Român).

Seria a fost imprimată la Fabrica de Timbre, în
heliogravură, iar tirajul a fost de 50.000 exemplare
din fiecare valoare.

începând încă din anul 1928, s'au emis diferite
serii de timbre pentru aviaţie. Parte din acestea au
servit la perceperea suprataxei pentru transportul
scrisorilor prin avion.

Prima serie de acest fel a fost pusă în circulaţie
în cursul anului 1928 şi se compune din trei valori:
1 leu, brvui; 2 lei, albastru; 5 lei, roşu. Timbrele sunt
imprimate în heliogravurâ, pe hârtie filigranată şi
reprezintă un avion în sbor. Modelul se datoreşte pic-
torului Bassarab.

In anul 1930, aceleaşi timbre au circulat având în
adaos data « 8 Iunie 1930».

In toamna acetuiaş an, au fost înlocuite cu o emi-
siune definitivă, purtând efigia M. S. Regelui în uni-
formă de aviaţie, compusă din 4 valori: 1 leu, violet;
2 lei, verde; 5 lei, brun şi 10 lei, albastru. Timbrele
au fost imprimate pe hârtie uşor colorată.

In anul 1931 s'a emis o nouă serie, cuprinzând ace-
leaşi valori precttm şi valoarea de 20 lei pentru scri-
sorile destinate străinătăţi!. La acestea, timbrul de
I leit este desfiinţat; nemai având întrebuinţare,
desenul este modificat iar imprimarea este făcută
pe hârtie purtând filigrana r7T

In anul 1934, timbrele poştale de format mic care
au circulat în anii 1930—1934, au fost înlocuite cu
o serie nouă, format mare, în curs şi astăzi, valorile
şi culoriîe fiind aceleaşi.

In scopul procurării de fonduri pentru aviaţie, s'a
înfiinţat în anuî 1931 «tirnbrul aviaţiei».

Kefiind propriu zis un timbru cu caracter poştal,
timbrul aviaţiei se aplica totuşi pe corespondenţa
internă, cu excepţiunea imprimatelor, peste taxa
poştală obicinuita.

Trei serii compuse fiecare din trei valori; 50 bani,
verde-albastru; 1 leu, brun. şi 2 lei, ultramarin, au

fost emise în cursul anilor 1931, 1932 fi /93Ş, în
scopul alimentării Fondului Naţional al Aviaţiei.

Subiectele sunt variate şi tirajul nelimitat.
In anul 1936, cu prilejul serbărilor Restauraţiei

dela 8 Iunie, s'a emis de către Direcţiunea Generală
a Poştelor o serie de timbre în beneficiul O.E.T.R.
(Oficiul de Educaţie a Tineretului Român), compusa
din 7 valori: 1+1, 2+1, 3+2, 4 + 2 , 6+3 şi 10+5
lei.

Timbrele sunt imprimate în heliogravură, pe Mrtie
filigranată, în 100.000 serii complete şi reprezinte
costume naţionale din diferite părţi ale ţării.

In acelaş timp a circulat un timbru poştal special
de 6 lei, imprimat tot în heliogravură, în 100.000
exemplare, purtând inscripţiunea: «LunaBucureştilor».
Acesta, nu a fost vândut decât în cuprinşii 1 expo-
ziţiei organizate la parcul Naţional.

La 9 August acelaş an, s'a pus în vânzare în în-
treaga ţară o serie a Jamboreei cercetăşeşti dela
Poiana-Braşov, compusă din trei valori, i-j-i leu,
violet; 3+3 lei, brun şi 6+6 lei, roşu.

Timbrele acestea sunt imprimate Ia Fabrica de
Timbre a Statului, pe hârtie purtând filigrana ^ £
şi o coroană regală, în heliogravură. lîmisiunea
totală a fost de 60.000 serii complete. Subiectele lor
sunt luate din viaţa cercetăşească.

Trei noui valori: 1+1, violet; 3 + 2 , albastru şi3 + 3
lei, roşu, sunt emise în toamna anului 1936 cu prilejul
Expoziţiei. Marinăreşti din Bucureşti. Imprimate în
aceleaşi condiţiuni grafice, în 50.000 serii complete,
aceste timbre au circulat timp de o lună,

La 1 Decemvrie 1936, împlinindu-se iS ani dela
unirea tuturor Românilor, pentru a comemora acest
eveniment şi pentru a participa la manifestaţia
de solidaritate a Micei înţelegeri ce a avut loc în
acea zi în Parlamentul ţării, Direcţiunea Gene-
rală a Poştelor a completat timbrele în curs, de
7,50 şi 10 lei, cu inscripţiunile: Jugoslavia-Celio-
slovacia.

Astfel, an de an, clipă de clipa, timbrele poştale au
înregistrat în diferitele emisiuni din ultimii 78 ani,
marile evenimente politice şi culturale ale poporu-
lui românesc. Istoria lui se află astfel consemnata
pe figurinele timbrelor sale poştale.

p. v.
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POPULAŢIA ROMÂNIEI 

Studiile privitoare la populaţie au luat pretutindeni 
un avânt nebănuit. Aceasta din motivul că opinia 
publică şi guvernanţii ţârilor doresc să cunoască 
structura populaţiei, spre a putea urmări şi îndruma 
evoluţia ei. Motivul interesului deosebit ce se poartă 
astiî/.i problemei populaţiei este, în primul rând, 
influenţii lut mai pronunţată pe cure calitatea şi 
cantifiiti'îi populaţiei mm ţări, o poate avea în afir¬ 
ma rua, în loiit.r iluiiK'iiiik', a ţării respective. I,a 
aceasta si: uiui ;nl:uijr:"i si faptul că (.'forturile serioase 
depuse în diferii»/ ţfui în ultimele decenii, au de-
monstnii: dur di (-voluţia populaţiei poate Ii esenţial 
modificata prin mijloace de guvernământ. 

Ceea vv a conmitnit cu deosebire interesul opiniei 
publice usupia problemei pnpulaţiei, a fost faptul 
observat, că populaţia tuturor ţărilor — dar mai ales 
n celor clin iiiiropa, America şi Australia — a în¬ 
ceput sil prezinte .stări de-a-dreptul alarmante. 

Tn mm iernase ţări, care înainte aveau un consi¬ 
derabil oxmk'tit natural de populaţie, acest excedent 
—••din momentul izbucnirii războiului mondial — 
a scăzut vertiginos, adeseori până k zero, sau chiar 
până la it se înregistra efectiv scăderi anuale de 
populaţie. 

Acest rezultat nu se datoreştc în mod direct răz¬ 
boiului, prin suprimarea vieţii omeneşti. Cauza redu¬ 
cerii continue a excedentului natural de populaţie 
trebui' «.'uniata în scăderea tot mai accentuată a 
numărului imţjteriior. Aceasta u'a început odată cu 
războiul mondial, ci mult mai înainte, spre sfârşitul 
.secolului XIX, iar în I'ranţa chiar mult mai înainte. 
Războiul n'n făcut .decât să accentueze însă acest 
fenomen, iur epoca următoare fi adus numai un 
reviriment: trecfitor, diipit care scăderea natalităţii 
a conţinu ut într'un ritm tot mai pronunţat. 

După cum am amintit, scăderea a fost şi este ge¬ 
nerală şi priveşte deopotrivă ţările care au participat 
la războiţi şi pe ceie care au rămas neutre. Se poate 
deci afirma că în timpurile noastre, toate popoarele 
trec prinţi"'o {ţeava criză demografică, criză pe care 
orice guvern a priveşte cu un sentiment de îngrijorare. 
Şi dacă aceiusta îngrijorare nu a luat un aspect de 
alarmă, aceasta se datoreze crizei economice mon¬ 
diale care, fiind însoţita aproape pretutindeni _ de 
şomaj, părea, s& fi demonstrat suficient că nu există 
o lipsă de brute de nimici oi dimpotrivă, o supra¬ 
populare. 

Această opinie însă nu s'a putut menţine decât 
trecător. Curând s'a putut vedea că şomajul este o 
consecinţă a desorganizării vieţii economice, care 
şi-a pierdut staTea necesară de echilibru. Când 
viaţa economică este echilibrată, braţele de muncă 
îşi găsesc folosire şi nivelul social al populaţiei se 
ridică. Numai desorganizarea duce la anarhie în 
domeniu! muncii, producţiei şi distribuţiei şi deci la 
şomaj. -Şomajul nu demonstrează inutilitatea orga¬ 
nismului, ci numai boala lui. 

Pentru moment însă, starea generală de desechi-
libîu economic a făcut să dispară de pe primul plan 
de preocupare, problema crizei demografice. Pe mă¬ 
sură însă ce viaţa economică se va normaliza, su¬ 
biectul acesta va începe să preocupe în cea mai înaltă 
măsură pe guvernanţi, cari astăzi, în mod firesc, se 
ocupă numai de criza economică. 

Demografii şi toţi acei cari se ocupă de problemele 
sociale, precum şi oamenii politici cari au timp să 
mediteze şi să încerce să facă previziuni asupra pro¬ 
blemelor caTe vor ii în centrul atenţiei publice în 
deceniile următoare, sunt preocupaţi de pe acum de 
elementele componente ale evoluţiei demografice ale 
ţării, precum şi de factorii cari determină fenomenele 
demografice în devenire. 

Această preocupare explică prezenţa, în cadrele 
unei enciclopedii administrative a studiului de faţă. 
Vom expune deci, o serie de date statistice care vor 
lămuri starea actuală a populaţiei României, pe baza 
rezultatelor recensământului general al populaţiei şi 
a statisticei demografice, întocmite amândouă de Insti¬ 
tutul Central de Statistică. 

I. STRUCTURA POPULAŢIEI 

SUPRAFAŢA TERITORIALĂ ŞI DENSITATEA 
POPULAŢIEI 

Pentru a putea avea ointr'un început, o privire 
comparativă sumară asupra importanţei ţării noastre, 
în ansamblul celorlalte state europene, precizăm că. 
teritoriul României reprezintă 2,52% din suprafaţa 
Europei, iar populaţia ţării,—la 31 Decembrie 
1930—, se ridica îa o proporţie de 3,6©%.. I,a. slâr-; 
.şitultu anului 1933, data ultimei estfmaţiuni inter¬ 
naţionale asupra populaţiei globului,. procentul, dat 
de populaţia ţării noastre, faţa de totalul locuitorilor 
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Europei, se ridică la 3,62%. Astăzi acest procent a 
fost depăşit. Deci, greutatea numerică a populaţiei 
României în Europa este în continuă creştere. In 
ordinea importanţei sale, România, este, între cele 
douăzeci şi opt de'state (inclusiv U.K..S.S. europeană), 
a zecea ţară din Europa în ceea ce priveşte întinderea 
teritorială, şi a opta după numărul populaţiei. 

Densitatea populaţiei în ultimii 3 ani a variat astfel 
(situaţia în ziua de 31 Decemvrie a fiecărui an): 

Densitatea locţiitorilor pe km2 

A n u l România Europa 

1930 61,2 44,3 
1933 63,7 45,4 
1935 6s,i — 

Deci, în primul rând, densitatea populaţiei României 
este superioară mediei europene, iar în al doilea rând, 
ritmul de creştere al acestei densităţi este mai accen¬ 
tuat în ţara noastră decât pentru ansamblul celorlalte 
ţări, într'adevăr, pe când media Europei a crescut 
între 1930—1933 cu numai 1,1 locuitori pe km2, în 

I Populaţia, suprafaţa teritorială şi densitatea 
populaţiei în România 193° 

Provincii 

(0 

ROMÂNIA 

Oltenia 
Muutenia 
Xiobro^ea 
Moldova 

Bucovina . . . . 
Transilvania . . • 
Banat 
Crişima-Marfl mureş 

Populaţie 

iS.053.896 

i-S'9-389 
4.02B.303 

811.332 
2.437.438 
2.803.409 

853.524 
3.317.677 

94-1.5" 
r.390.243 

Suprafaţa 

km2 

295.°49 

24.078 
J2-5°5 
23.262 
38.058 
4 4 . 4 " 
IO.442 
flZ.22(J 
13.71,1 

% 

8,2 
S7,S 
7,9 

3,5 
31,1 

6,3 
7,3 

Densitate 

(S) 
61,3 

63,1 
76,7 
34,9 
67,H 
64,5 
S 

5",3 
6 

Provincia cu cea mai mare suprafaţă teritorială 
este Transilvania propriu zisă (fără Banat şi 
Crişana-Maranvureş). Densitatea cea mai mare o are 
Bucovina, iar cea mai mică Dobrogea. Această con¬ 
statare simplă dă o indicaţiune deosebit de preţioasă, 
din punctul de vedere al îndrumării economice vii¬ 
toare pentru fiecare provincie. Densitatea populaţiei 
în fiecare provincie este ilustrată prin cartograma II . 

Cartograma II. — Densitatea populaţiei pe provincii 

1930 
Populaţia ţării :18.05Z896loc. 
Suprafataţării. 295.0491™? 
Dejisltateaţării:61.2pekm.* 

teisăateapekm? , ^ , x , : v ^ 

^¥^3 40-50 
S ? 5 0 - 6 O 

România deasitatea s'a ridicat cu 2,5 locuitori pe kms, 
în aceeaşi perioadă de timp. 

1^ data de 31 Decemvrie i935; aceasta densitate 
a ajuns la 65,1, ceea ce înseninează că într'un răs¬ 
timp de numai 5 ani, densitatea a crescut cu 4 locui¬ 
tori pe km2, Trebue precizat că această creştere a 
densităţii se datoreste exclusiv excedentului natural. 

Suprafaţa teritorială şi densitatea populaţiei pe 
kma, pe provincii istorice, este următoarea: 

Populaţia României este organizată într'o serie de 
unităţi teritoriale sau administrative şi anume (la 
data recensământului): 9 provincii, 71 judeţe, 322 
plăşi, 172 oraşe şi 15.201 sate. Distribţia pe provincii 
a unităţilor administrative este cea de mai jos: 

Nu există o relaţie strictă între numărul populaţiei 
fiecărei provincii şi numărul oraşelor şi satelor în care 
această, populaţie este distribuită. Aşa de pilda Ba¬ 
natul, la o populaţie de 941,531 locuitori, are 7 oraşe 
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Tab. III. — Populaţia şi unităţile administrative 
pe provincii 1930 

( 1 ) 
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5. Vio 
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şt 588 sate, pe când I lobrugen 1a <> populaţie mai mică, 
de 811,322 Locuitori are iN oraşe şi 725 sate. L,a. fel, 
Oltenia care, la o populaţie cu mumii 130.000 locuitori 
mai mult decât Crişana .şi Maramureş, are \m plus 
de 8 oraşe şi 1.088 Sate, faţă de această ultimă pro¬ 
vincie. Aceeaşi lipsă de paralelism se poate constata 
şi în. ceea ce priveşte nuntind plăţilor care, în majori¬ 
tatea ctv/.urilor, variază indiferent de cifra populaţiei 
sau întinderea teritorială a provinciilor. Kxplicaţia 
acestei stări de lucruri stă, în bună parte, în raţiuni 
de ordin administrativ. Nu cute însă dovedit că 
aceste raţiuni administrative corespund totdeauna 
unor necesitaţi reale, de ordin local. ICste drept că 
în unele regiuni muntoase populaţia este fragmentată., 
graţie terenului, în aşezări de mică întindere şi puţin 
aglomerate. Nu aste mai puţin adevărat că în această 
privinţa o deosebire netă se observăîutre aşezările ome¬ 
neşti din Vechiul Regat şl acelea din provinciile 
:i!ipite. Tabloul următor arată, pentru fiecare pro¬ 
vincie, numărul mijlociu de locuitori ce revine fiecărei 
unităţi administrative: judeţ, plasa, oraş şi sat. 

Tab. IV. — Numărul mediu al locuitorilor pe 
administrativi! 1930 
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Media populaţiei urnii judeţ în România este de 
254,266 locuitori, Judeţele cele mai mari, ca număr 
de populaţie, sunt cele din Ctisaua, a căror medie se 
urcă la 347.561 locuitori, de judeţ. Provinciile care 
se înşiră pe malul stâng al Dunării, afară de Moldova, 
sunt foarte populate. (Aceasta din urmă provincie 
are judeţe cu o medie sub 200,000 locuitori). Aceeaşi 
deosebire o gâshn şi în ceea ce priveşte populaţia 
plăşilor. Kxtremele le dă Basarabia, unde plâşile 

întinse şi lipsite de căi de comunicaţie sunt foarte! 
populate, cu media de 67.386 locuitori de fiecare 
plasă şi Transilvania cu plăşi care au în mijlociu 
31.788 locuitori. 

In general, vom întâlni în Vechiul Regat şi Basa¬ 
rabia, plăşi foarte populate; iar restul proviuciibr, 
plăşi cu o populaţie mult mai redusă. 

In ce priveşte oraşele, trebue să subliniem media 
mare a populaţiei oraşelor în Muntenia. Acest fapt 
se datoreşte, neîndoios, dimensiunii excepţionale a 
Capitalei. 

Media mare de locuitori care revine pa un oraş, în 
Crişana-Maramureş, se explică prin faptul că în aceste 
provincii târgurile sunt considerate comune rurale. 
Astfel, găsim frecvente localităţi cu 10.000 locuitori, 
care sunt totodată centre comerciale şi industriale 
relativ importante, şi care au rămas totuşi comune 
rurale. Dimpotrivă, în Oltenia şi mai ales în Dobro-
gea, târguşoare care au un număr redus de populaţie 
şi care după înfăţişare par mai curând sate destul 
de primitive, au o administraţie de comună urbană. 
Explicaţia nu este de caracter economic, cultural 
sau social, ci politic. 

In privinţa satelor se remarcă deosebirea categorică 
ce există între satele din Vechiul Regat şi cele din 
noile provincii. In Vechiul Regat, satele au o mărime 
de aproximativ 700 locuitori, iar în provinciile noui, 
de 1.400 locuitori. Această situaţhme caracterizează 
pe de-a'ntregiil viaţa acestor provincii, adică în ge¬ 
nere viaţa satului din provinciile alipite este mai 
stabilă şi mai bine închegată decât cea a satului din 
Vechiul Regat. 

POPULAŢIE, CLĂDIRI ŞI INTliEPB.TNDBH.1 

Tabela V de mai jos ne oferă putinţa de a examina 
Compunerea gospodăriilor, clădirilor şi întreprinde¬ 
rilor, în fiecare provincie, atât la sate cât şi la oraşe. 
In general, gospodăriile dela sate sunt mai populate 
decât cele dela oraşe. Gospodăriile cele mai mari le 
găsim în satele din Dobrogea, cu o medie de 4,8 
suflete de fiecare gospodărie. 

T;ib. V, — Frecventa gospodăriilor, clădirilor ţi îu 
florilor comerciale şi industriali;, pe provindi, 1030 
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Cele mai nuci gospodarii le găsim în oraşele din 
Banat, cu media de 3,0 suflete de fiecare gospodărie. 
Banatul şi Vlobro^eti constitue două extreme ce ca-
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raeterizează situaţia demografică reală din ţara 
noastră, cu înflorirea populaţiei rurale din Dobrogea 
$i atrofia populaţiei bănăţene nu mimai la oraşe, ci 
şi la. sate. 

Coîo&nele 4 şi 5 ale tabelei V arata densitatea popu¬ 
laţiei pentru fiecare clădire. In oraşe, clădirile sunt 
mai mari şi casele de raport mult mai frecvente. 
La sate. casele sunt familiale şi deci se explică de ce 
media locuitorilor este de abia 4,5 suflete, faţă de 
6,5 suflete pe clădire, la oraşe. Casele cele mai popu¬ 
late le găsim în oraşele provinciilor de peste Carpaţi. 
Explicaţia sta în numărul relativ redus de case in¬ 
dividuale dela periferia oraşelor din Transilvania, 
faţa de sumarul aceloraşi case din oraşele Olteniei, 
Dobrogei sau Moldovei. 

Xfegrsffla VI. — Umărul locuitorilor pe 1 clădire 
LDCurroW 
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Diagrama VI detaliază numărul locuitorilor pe o 
clădire, pentru mariîe provincii ale ţării. 

Deţi pretutindeni Ia sate avem de-a-face cu case 
îocoite de o singură familie, totuşi graţie faptului că 

racterul semi-rural al oraşelor din pobrogea, cu ex¬ 
cepţia municipiului Constanţa. 

In fine, ultimele două coloane din tabela V arată 
frecvenţa întreprinderilor comerciale şi industriale 
la sate şi oraşe, pe provincii. 

La sate, pentru 99,0 suflete avem o singură între¬ 
prindere comercială sau industrială. La oraşe, raportul 
este de : 1 întreprindere pentru 30,1 locuitori. Varia-
ţiunile pe provincii sunt foarte mari la sate şi foarte 
mici la oraşe. Iu oraşe, cele mai numeroase între¬ 
prinderi le găsim în Bucovină, iar la sate, în Banat. 
Provincia cea mai puţin industrializată şi cu cele 
mai puţine întreprinderi comerciale atât la sate, cât 
şi la oraşe, este Oltenia, urmată imediat de Muntenia. 

In concluzie, o deosebire netă se observă între 
mediul rural şi cel urban, în ceea ce priveşte repar¬ 
tiţia întreprinderilor comerciale şi industriale. Cifrele 
absolute privitoare la populaţie, gospodării, clădiri 
şi întreprinderi, în conformitate cu rezultatele re¬ 
censământului din 1930, sunt concentrate în tabela 
VII. 

Din tabela VII de mai jos vom reţine rminai anu¬ 
mite date fundamentale privitoare la România, 
adică: 

Locuitori J8.c53.896 
Gospodării sau menaje 4,143.000 
Clădiri 3.792.592 
întreprinderi 266.229 

Este în deobşte cunoscut că România se caracte¬ 
rizează printr'o proporţie foarte ridicată de populaţie 
rurală. O analiză a problemei va pune în evidenţă 
câteva fapte semnificative. 

Intr'adevăr, din cei 18.052.896 locuitori, câţi au 
fost număraţi la recensământul din 1930, un număr 
de 14.420.17S locuitori, adică 78,9% trăiesc în cele 
15.201 sate şi numai 3.632.178 locuitori sau 20,1% 
trăiesc în oraşe. Proporţia cea mai mică de populaţie 
urbană o dă Basarabia: 12,9%. Această provincie 
cunoaşte însă un fenomen particular şi anume pre¬ 
zenţa frecventă a unor sate-târguri, în care se con-

Tab. VII. • • Repartiţia pojmUtfef, gospodăriilor, clădirilor şi întreprinderilor comerciale, industriale şi de transport, 
pe provincii şi mediu 

G o s p o d a r i i 

(6) 

263.335 
43.832 

I3S.J23 
83.130 
34.851 

Iîî.055 

68,734 

(7) 

3.280.351 

292,246 
650.415 
139.1)16 
4 = S.442 

5+9-511 
150. goS 
636.019 
J93-333 
261.371 

C l & d l r l 

Total 

(8) 

3.792.99a 

35+.J7O 
796.116 
153.603 

S6 534 
576.594 

4.7fi5 
692.830 
308,159 
392.26? 

Urbau 
(9) 

5^0.558 

39-34^ 
158.665 
36.754 

105.44? 
54.541 
35.706 
72.012 
SI,493 
36.396 

Rural 

(10) 

315.028 
6 37(5 
116,851 
438.639 
532.053 
149.057 
Sao.SlS 
IS6.666 

rntreprlnderl 

Total 

57.801 
"•939 

8 37-83a 
36.492 
r5-99O 
33.699 
l?.99° 
20.358 

Urban 
(12) 

Iio.637 

5.314 
33,246 

6.093 
sr-954 
I2.34"a 
8.570 

10.093 
5.6G2 
S.14? 

«4.JJ5 
3.846 

15.884 
14.I5« 

7.439 
34.600 

racted^c este faptei că în S ^ e ^ a S t «S" supTnÎe S e T " f ** ̂  ^ ^ " ' T tâ rg l i r i CaiG 

^Mîaaraie, avem acelaşi Kumărmijlodu de sufleS S f r oraşul propriu zis. Urmează apoi 
de ftore dldfae. AceaT conf i lTS^at f c t Ş urbTn^10^16 ^ ^ ̂ ^ ^ < I 3 ' °% pOpU-
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Diagrama VIII, — Populaţia României pe provincii, în 1930 (cifre absolute) 
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$pre deosebire de acestei., colc mai mari procente 
de populaţie urbauîl, k1 dau, în ordinea lor, Muntenia 
cu 27,1%, Bucovina cu 2f>,G%, Moldova cu 24,3% 
şi Dobrogoa cu 23,8%. Restul provinciilor so. găsesc 
sub media generala a ţării. Calculând distribuţia pro¬ 
porţională JI gospodăriilor pe provincii, pe baza da¬ 
telor din tabela VII, constatăm ca uu există o deose¬ 
bire esenţială, în comparaţie cu procentele obţinute 
pentru populaţie. Avem 862.074 gospodării sau 21,0%, 
în mediul urban faţă de 3.280,361 sau 79,0% gospo¬ 
dării ÎJI mediul rural. 

Analizând întreprinderile comerciale, industriale şi 
<le transport, fu ansamblul lor, constatăm că cele 
J72 oraşe care reprezintă 20,1%, adică abia a cincia" 
parte din populaţia ţării, deţin aproape jumătate, sau 
mai precis 120,(127, (led 45.3 % clin numărul total al în-
prindorilot clin întreaga ţară. Restul de 145.602 între¬ 
prinderi sau 54,7% sunt repartizate între cele 15.201 
sate, cu o populaţie de 14.430.71fi locuitori. 

In unele, provincii şi mai ales în Vechiul Regat şi 
Bucovina nud mult de jumătate clin numărul între¬ 
prinderilor KC j-ţăsrac în oraşe. Astfel în Moldova 
58,0%, îu Muntenia 57,5%, în Bucovina 53,6%, iar 
în Dobrogea 51,0%, din totalul întreprinderilor de 
care dispune fiecare provincie, sunt concentrate în 
mediul urban, spre deosebire de iestul provinciilor 
unde proporţiile sunt sub 50,0%. Această concentrare 
excesivă a întreprinderilor în oraţie, explică deosebirile 
structurale între mediul urban şi cele 15.201 aşezări 
rurale. 

Printre oraşe trebue să remarcăm un număr de 20 
municipii (Vezi tab. IX), 

Acea te 20 municipii enumerate însumează mai mult 
de jumătate din populaţia urbană a ţării, Din totalul 
de 3,632,178 locuitori ai oraşelor, 1.970.877 locuitori 
s a u 54>3%> revin municipiilor, restul de 1.661,301 

locuitori sau 45,7%, fiiud repartizaţi în celelalte 153 
oraşe, din care 51 împreună cu municipiile sunt în 
acelaşi timp şi reşedinţe de judeţ. Aceeaşi repartiţie 
se poate observa şi în caxul întreprinderilor comerciale 
şi industriale. Din totalul de 120.627 întreprinderi 

Tab. IX. — Populaţia şi întreprinderile în municipii, 1930 

M u n i c i p i i 1 ) 

(1) 

Bm;nrcştl 
Clilşluiii: , 
Ceritiluţi , 
Inşi . . . 

j 
Cluj . . . 
Tliutywrn 
Qmdtm . 
Plocştl . 
ArntI . -
Urnita , . 
Cniluvu , 
Einţuv , 
Ct | 
Sfilu-Mnre 
Sibiu . . 
Tg. Murei; 
C l l 
JJucflu 
num 

Locuitori 

631.38S 
117,016 
III.147 
ID3.595 

0S.569 
51,866 
82.355 

77.225 
fiS.310 
6.S.0O3 
39.231 
5S.25B 
•19.917 
48,019 
3 S, 1T f) 

3O.C67 

Intrepitu-
cleri 
(S) 

18.135 
4-023 
.1.891 
3.538 
3.453 
3.03<> 
3.249 
2.735 
S.I7S 
T.800 
2.73S 
3.133 
a.234 
1.901 
1.797 

» 

1,074 
r, 4 oci 
1.529 

') Dclu Hj3<i pAnK iislSzi nu mii! Cost declainle municipii 
urmfitoarEle omţe: Giurgiu cu 30.348 locuitori, Lugoj ca 23.674 locuitori 
ţi 'l'nrmi-Severin cn =1.(173 locuituri. 

comerciale, industriale şi de transport, câte s'au 
recensat în toate oraşele ţării, un număr de 63.785 
întreprinderi sau 52,9% se găsesc în oraşele municipii, 
iar restul de 54.411 întreprinderi sau 47,1% sunt 
răspândite în restul celor 15a oraşe. 

Din acestea rezulta că procesul de urbanizare a 
populaţiei ţării este încă la începutul lui. Marea majori¬ 
tate a oraşelor sunt simple aglomerări urbane servind, 
— pe lângă nevoile de ordin cultural şi social pe care 
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le împlinesc, — în primul rând, drept centre admini¬ 
strative locale şi drept pieţe de schimb pentru pro¬ 
dusele agricole sau industriale. Faţa de întinderea şi 
populaţia ţării noastre, marile centre urbane sunt 
relativ puţine. 

Diagrama X. — Distribuţia oraşelor după numărul 
„ , . locuitorilor 
Qkttebte 

« - • 

» • • 

:"s: M fiUSJ 
•i Setata» fefesxo Eusow zaooo M M O 50.000 KWMO SOHOOQ 

Se cuvine însâ a face o menţiune cu totul specială 
pentru Bucureşti, capitala României, care pe zi ce 
trece capătă o importanţa politică, administrativă, 
eamomkă şi culturală tot mai mare, asumându-şi 
titîal şi sarcina de adevărată metropola a ţării, ca¬ 
racterizată printr'o aglomerare de populaţie cu mult 
superioara oricărui alt oraş din ţară. 

Aşa de pildă al doilea mare oraş al României, Chî-
ţjînău, care are 117.016 locuitori, nu ajunge, în ceea ce 
priveşte populaţia, nici Ia a cincea parte din totalul 
populaţiei oraşului Bucureşti, Datele statistice ele¬ 
mentare ale Capitalei, la ultimul recensământ, sunt 

Locţiitori 631.^88 
Gospodarii 1^8.043 
Şmhi - 72.939 
IutrepnneJeri 18.125 

_ La rwnsământul efectuat înainte de războiul mon¬ 
dial, şi annme in uţiz. Bucureştii numărau o populaţie 

Bucureştilor a crescut cu 223.254 locuitori, sau cu 65%-
Această creştere considerabilă se datoreşte însâ într'o 
foarte mică măsură excedentului natural, adicH 
diferenţei dintre născuţi şi morţi. Ea se explică, ÎU 
primul'rând, prin fenomenul cunoscut de atracţie 
pe care marile centre comerciale şi industriale l-au 
exercitat totdeauna asupra populaţiei înconjurătoare, 
şi, în al doilea rând, prin mărirea, concentrarea şi 
complexitatea din ce în ce mai accentuată a aparatului 
administrativ de Stat, odată cu restabilirea graniţelor 
României. Trebue precizat că acest ritm accelerat 
de creştere a populaţiei Capitalei a fost mult mai 
accentuat în ultimele două decade, decât în perioada 
dinainte de războiţi, Intr' adevăr, po când în perioada, 
j. 0.12—1930, creşterea reală a populaţiei Capitalei ţarii 
a fost în medie anuală de 12.403 locuitori sau 36,3 
la mie, în răstimpul dela 1899, •— când oraşul Bucu¬ 
reşti număra 276.178 locuitori -— şi până la recen¬ 
sământul din 1912, creşterea reală a populaţiei acestui 
oraş a fost în medie anuală de numai 5.000 locuitori, 
sau 18,1 la mia de locuitori, faţă ele totalul populaţiei 
din 1899. 

Accentuarea acestui ritm ele urbanizare coincide 
cu procesul de industrializare a României şi se ob¬ 
servă şi la celelalte oraşe ale ţării •— btneînjpelcs 
într'o măsură mai moderată. Totuşi faptul este, în 
ansamblul lui, de o importanţă considerabila, atfit 
pentru evoluţia vieţii economice şi sociale a ţării cat 
şi pentru determinarea structurii viitoare a î opttlaţfei, 
— în special din punctul de vedere al profesiunii 
locuitorilor. 

POPULAŢIA PE SEXIÎ 

In România, ca şi în alte ţări de altfel, număra1, 
bărbaţilor nu este egal cu cel al femeilor. Repartizata 
celor două sexe pe provincii este în cifre absolute 
(Vezi tab. XI). 

S'attrecensat deci, la 1930, tui număr ele 8.870.77H 
bărbaţi şi 9.183.118 femei în întreaga ţară. Pentru a 
aprecia exact raportul dintre cele doua sexe, pe re¬ 
giuni, dăm în tabela XII de mai jos, proporţia băr¬ 
baţilor faţă de totalul populaţiei, în fiecare provincie. 

. „.. . . 

PROVINCII 

tf, 

O î J t n s a . . . . . . 

Tab. ^ 1 . — Populaţia României pe sexe 
Populara totnlâ 

Birhaţl 

S.870.77S 

'4"!644 
LIO5.507 

412.550 
1.597-837 

45S.796 
683.OD9 

Femei 

(3) 
" _! 

399.688 
1.331.991 
1.444.35 ? 

4+1.274 
1.619.8+6 

482,725 
707,234 

Populaţia urbanS 

Bărbaţi 

1.S01.D85 

98.599 

• 100.935 
293-477 
182,504 

256.S52 
82.66+ 

134.426 

FEIllL'i 

(5) 

1,831.093 

90-sgB 

92.425 
297.959 
187.205 
116.368 

85^865 
140,364 

Pii[)uial.lcv îurtilîl 

Bîlitnfl 

7.069.G1J3 

fiss.SBo 
L + sfl.553 

jio.089 
90^,030 

1.236,1 + 8 
301,693 

1.340.03.5 
37B.I3S 

Femei 

(7) 

1,1^0^,617 
3p7.aB! 

"324-!""' 
1,361,013 

«tor 66.;i3 locuitori 
teritoriala asupra 

2 e s t e 
* * <* 
<**** f e m e i i o r ' b â r " 

^ ţ ° p r ° P D r ţ î e & 
că nu mai departe decât în 
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1912,—dar numai în Vechiul Regat, pentru care 
posedăm cifre comparative — raportul dintre cele 
două sexe era invers. Intr'adevăr, la acea dată, pro-

Tab. XIII — Proporţia populaţiei masculine iu diverse ţări 

Tal). XII. -

I* PO Vl 

(1) 

ROMÂNIA . , . 

Criţemn-MMUmurej 

— Proporţia bfti'tmţllor pe provincii 

11 C I 11 

l'niporUu bilrbuţlliu- fnfl ile 
totilkll ]3d[)lllfltil!i 

întrunit 
(=) 

41 fi 

4'),6 
41,3 
49,7 

49,T 

Urljnu 
(3) 

ri 

4')>X 

4'>>(' 

?"','' 
49," 

Huvnl 
(•|J 

4-1,7 

•!<),' 

jX r 
49,6 
4^*7 
40.» 

porţia bărbaţilor era mai mare decât a femeilor, re¬ 
prezentând 50,5%. Această schimbare a proporţiei 
se datorează: 1) evoluţiei biologice a populaţiei, 
2) războiului şi 3) alipirei noilor provincii, în special 
a Bucovinei, Banatului şi Crişanei-Maramureş, 

In al doilea rând, constată ni că, rămânând totuşi 
mereu inferior cehii feminin, procentul bărbaţilor este 
mai ridicat în mediul urban decât îu cel ni iul. Inaptul 
se explică, mai ales ptiu deplasarea continuă către 
•oraţie, a populaţiei masculine, hi buna parte însă, 
această proporţie mai ridicată a bărbaţilor în oraşe 
se datorează populaţiei şcolare, îu majoritate mascu¬ 
lină precum şi militarilor sul) arme. Numai îu Crişana-
Maramureip oraşele, dau o proporţie mai mică de băr¬ 
baţi, decât mediul rural, 

O auaHy.ă pe provincii ne arată că la regula stabilită 
anterior, există o singură, excepţie: Dobrogea. In 
provincia dintre Dunăre ai Marea Neagră, proporţia 
sexului masculin este .superioara celei feminine, atât 
la totalul populaţiei rurale, unde reprezintă 50,3%, 
cât mai ales la oraşe, unde se ridică, la 52,3%. Se ştie 
că Dobrogea este o provincie de colonizare şi de iini-
•graţiune, fapt care explică acest caracter particular. 
In opoziţie cu Dobrogea, .se găseşte Oltenia care, 
dintre toate provinciile ţării, dovedeşte cel mai ini-
presiouant şt veduu curent de emigrare a populaţiei 
bărbăteşti, în .special din partea populaţiei rurale. 
Iu .satele din Oltenia, proporţia sexului masculin 
utitige abîa .\7:l%, procent simţitor inferior atât 
celui al populaţiei rurale a ţării întregi, cât şi aceluia 
-al oricărei alte provincii. 

In sfârşit, hi privinţa repartiţiei populaţiei pe sexe, 
situaţia ţării noastre, în raport cu celelalte ţări, este 
următoare a; 

I/aţă. de aceste 27 ţări, constatăm că România 
realizează o valoare medie. In al doilea rând, vedem 
•că un număr de 4 state: Canada, Stsitele-Unite, 
Japonia şi Bulgaria fac excepţie, având o proporţie 
•mai ridicată de bărbaţi decât de femei. Japonia şi 
Bulgaria sunt state cu o populaţie în plină evoluţie, 
iar Canada şi Statele-Unite ale Aiuericii au fo,st şi 
:,sunt încă ţari de imîgmţiuue. Dimpotrivă, ţările 
•clasate ultime, de pildă Anglia cu imensul său im¬ 
periu colonial, Portugalia şi chiar Estonia şi letonia, 

T A R A 

(1) 

Statcle-Uuile 

OlillKlU 
lîrcdu, 

i î m n i t : 
Itdlin . . 
ţiu (juriu . 
Ninve glii 
Hpniitrt , 
CL>hosU»vii 
(ieriutuiin 

ţ 
Rlvcţla . 
Turcia , . 
Austria , 
Anglia . . 
Portugalia 
•U.K..S.S, . 
Estonia , 

Anul tL'tciisft-
muiituhii 

( J ) 

•O J i 
"1.1" 

"):i i-
un» 
"1.1" 
^J :1r 

t ' j . it 

"jjo 

Igj| 
igjr 
1930 
1926 
r<)34 
1030 

Sex mă» 
L-uliu "{ 

(J) 

, • ! » , " 

41,7 
-1')," 
49,* 
49,t 
4'!.' 

'4')." 
4.1,0 

tk'i 

4i',r 
4$,ti 
47,9 
47,7 
47, S 
47," 
4t,6 

pot fi considerate ţări de emigrare. Nu acelaşi lucru 
se poate spune despre U.R.S.S. care dă un procent 
inferior de populaţie masculină. 

imPARTlŢlA LOCUITORILOR, PE GRUPE D"E 
VÂRSTA 

Populaţia ţării noastre se caracterizează, din acest 
punct de vedere, printr'o proporţie covârşitoare de 
copii şi tineret. Intr'adevăr, grupul de vârstă dela 
o la 19 aut împliniţi, reprezintă 46,4% din întreaga 
populaţie a ţării şi dacă nu ar fi golul dat de grupul 
dela 10 la 14 ani, procentul ar depăşi 50% (Veţi 
tab. XIV), 

In poţsvilaţia rurală, grupul dela o la. 19 a.ui dă o 
proporţie şi mai ridicată, de 48,2%. Proporţia scade 
progresiv, pe măsură ce înaintăm spre vârstele mature, 
realizând, în linii generale, o distribuţie caracteristică 
pentru toate popoarele tinere, de o mare vitalitate 
biologică şi deci în plină perioadă de viguroasă cre¬ 
ştere numerică. 

Această distribuţie îmbracă, astfel cum arată dia¬ 
grama XV, un profil net piramidal, mai accentuat 
la populaţia rurală, adevăratul izvor de viaţă al na¬ 
ţiunii. Spre deosebire de mediul rural, populaţia 
oraşelor prezintă curba de distribuţie cu o bază 
mai puţin largă, din pricina grupurilor de vârstă, 
până la 14 ani care dau un procent mult mai redus. In 
schimb, populaţia urbană oferă o proporţie impor¬ 
tantă la grupurile de vârstă dela 15 la 19 ani si dela 
20 la 24 ani, Explicaţia este dată de prezenţa în oraşe 
a populaţiei şcolare şi, a militarilor, dovadă diferenţa 
ce se observă între aceste două sexe şi anume: 14,78% 
pentru bărbaţi, şi numai 10,34% pe^ru femei, la 
grupul, de vârstă dela 20 la 24 ani. 

Tot din analiza cifrelor expuse de tabela XIV se 
constată, drept consecinţă a războiului mondial, unele 
discontinuităţi, în ceea ce priveşte distribuţia popu¬ 
laţiei pe grupe ele vârstă, dintre care una, cea mai 
importantă, la «ritpul dela 10—14 ani, 
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Pentru populaţia României, acest gol datorat răz¬ 
boiului mondial reprezintă o pierdere definitivă de 
peste 700.000 locuitori, numai la grupul de vârsta 
dela 10 la 14 ani. Ceeace înseamnă aproape 
1.500.000 de copii, cari nu s'au născut sau cari, din 
cauza războiului, au murit înainte de vreme. Această 

Din acest tablou, 111 care se detaliază distribuţia 
procentuală pe grupe de vârstă a populaţiilor respec¬ 
tive, constatăm că între cele 18 ţări enumerate, Ro¬ 
mânia deţine locul întâiu, având cea mai mare pro¬ 
porţie de populaţie dela o la 4 ani, loc pe caTe şi-1 men¬ 
ţine* chiar în cazul când însumăm şi grupul următor, 

Tab. XIV. — Populaţia României pe grape de 

« m p t de T&iita 

fii 

Ţara intteagS 

AmAadauă 
şirele 

( = '( 

Masculin 

(3) 

Feminin 

(43 

vârstă, cifre absolute $i procente îa 29 

Populara urbană 

Amândouă 
seielc 

(i) 

Masculin 

(6) 

Feminin 

ii) 

XII 1930 

Populaţia ruralii 

AmândouS 
sexele 

(B) 

Mnsculio 

(9) 

Femenln 

(io) 

TOT AI. . - - /18.052,896 | 8,670.778 

$—- -ii a ;!i93.603 i 1.101.288 
i 1.444.933 j 7JI.739 

5ÎS — 14 » 

4 4 4 9 I 7 3 7 3 9 
J.IOS,=7I j 1.008.571 
î.816,190 I 826,668 

i 
• ţ , ; j s j t.J57-46o î 7S6.7B3 
.. j . , . . ţ 4 5 , , • 1,075.188 i J Î Î - J I2 
":i — z; » • ( i-J?^-46i î 532-29Î 

i;--.^:.; 1 . . . . - , . , . . i 920,024 f 428.aH 

nr- - » i a . . . . . . . . . .i 582.210 
;;--iţ > •! <«î.ţi4S 
<",̂  .ji 4 . , . , . . , . , . 4^6.^47 
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pierdere se va amplifica şi se va face din noa simţită, 
atucci când actualul grup de vârstă dela io la 14 ani 
va atinge vârsta adultă, adică perioada de procreare. 
Cei 700.000 locuitori vor lipsi dela această datorie 
biologică, iar scadenţa este foarte apropiată. 

In privinţa distribuţiei populaţiei pe grupe de vârstă, 
România se deosebeşte de celelalte ţări. O privire 
comparativă asupra situaţiei ei ne permite tabela XVI. 

dela 5 la 9 ani. Ea este urmată de Jugoslavia, care, 
pentru populaţia de vârstă până la 10 ani, dă aceeaşi 
importanţă proporţie de 36,7%. In schimb, Bulgaria 
şi Japonia prezintă o distribuţie mai apropiata de 
linia normala. 

In orice caz. România se aşează în fruntea ţărilor 
a căror populaţie se caracterizează printr'o vitalitate 
remarcabilă şi acuză un ritm ferm de creştere nume-
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rică viguroasă, spre deosebire de ţările ultime cla¬ 
sificate, în care acest ritm de creştere este foarte lent, 
sau chiar staţionar. 

Trebue să remarcăm, cu acest prilej, situaţia mult 
inferioară, din punct de vedere al repartiţiei populaţiei 

ireparabilele pierderi de substanţă biologică, pricinuite 
acestor doua state, de războiul mondial. In cazul 
Suediei, Angliei, Elveţiei şi Norvegiei, explicaţia este 
dată exclusiv de gradul de evoluţie biologică şi 
socială, particular populaţiei lor. 

Diagrama XV. — Piramida vârstelor îu Româula 

MASCULIN FEMIMtM 

va 

pe vârste, a ţărilor germanice, nordice şi anglo-saxone, 
în special Austria şi Germania (vitalitatea biologică a 
poporului german era bine cunoscută înainte de răz¬ 
boia), Astăzi, chiar Franţa le întrece în privinţa pro¬ 
porţiei de copii. De unde se evidenţiază încă o dată 

In sfârşit, putem, observa că pe când procentul 
primelor grupe merge descrescând, dela România 
spre Austria, proporţia populaţiei de 60 ani şi peste, 
în linii generale, merge crescând spre ţările ultime 
clasificate în tablou. 

Tab. XVI, — Populaţia pe grupe de vârstă în diferite ţări 

Ţ A R A 

Cţ) 

R O M A N I A . 
Bulgaria . . 
Jmpouln . • • 
Jupealtivlft 
Gtccio , . . 
Itulla . . . . 
Olanda , , • 
Cnnodn . . . 
Ungaria . • . 
Cehoslovacia , 
attUele-UHlLe 
I'ranţn . . . 
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ISlvetLfi . . . 
Anglin . • . 
SuccUa . . . 
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AuatrJa . . . 

A.uul vecen-
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Tab. XVII. — Starea civilă a locuitorilor României, la 29. XII. 1930 

Ţ3T& intteitgA şi medii 

(1) 

ROMÎNIA 

Pnpulaţia uibanâ 
Populaţia raialâ . * * . . 

Poptilatia 
de 13 ani 
şi peste 
ia mii 

( 2 ) 

î.766,7 
9.540,9 

Io mii 

(31 

1.064,Q 
3.637,3 

% 

(4) 

30,6 

33,5 

Căsătoriţi 

în mii 

(5) 

f.23i,3 

1.400,0 
5.831,3 

% 

(6) 

50,6 
Si.i 

Văduvi 

în mii 

* (7) 

1.217,7 

361,8 
955,9 

% 

(8) 

B,5 

9,5 
JO,0 

Divorţaţi 

în mii 

(9) 

31,0 
45,1 

% 
(10) 
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J>J 
0,5 

Nedeclnrn fi 

in ni Li 

( I I ) 

20,3 

i i i 3 

% 
(I2J 

0,3 

°,3 
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STAREA CrVILA A LOCUITORILOR 

In acest capitol vom expune, pe scurt, starea civilă 
a populaţiei dela 13 ani în sus. 

Datele tabloului de mai sus ne arată ca numărul 
celibatarilor este cu mult mai frecvent în mediul 
urban, reprezentând un procent de 38,5%, faţă de 
-8,3% m mediul rural. Proporţia celibatarilor este 
şi mai importantă în primul caz, dacă ne amintim că 
grupul de vârstă dela 14 la 19 ani este mult mai nu¬ 
meros în populaţia rurala. Dimpotrivă, proporţia că¬ 
sătoriţilor este mai ridicată la sate. 

In privinţa văduvilor, diferenţa între cele două 
medii este neînsemnată: 9,5% în mediul urban, faţa 
de 10,0% în cel rural. In schimb, trebue menţionat 
faptul că stabilitatea familiei este mai precară la oraşe 
decât la sate. Intr'adevâr, proporţia divorţaţilor este 
dublă în populaţia urbană, adică 1,1% faţă de 0,5% 
in populaţia rurală. 

ŞTIINŢA DE CARTE A LOCUITORILOR 
In cadrul problemei ridicate de acest capitol vom 

examina, în primul rând, evoluţia ştiinţei de carte în 
Vechiul Regat, după datele ultimelor recensăminte. 

Tab. XVIII. — Ştiutorii de carte în Vechiul Regat, la 
data ultimelor recensăminte 

CATEGORII 1913 

(3) 

I 
193a 

(4.1 

I 3-7ÎU.&46 
39,3 I 55.* 

Sth a d*U 7 aci In SUÎ . . , .1 4.6<j*,;:S5 i 3.7:6.400 6.66?,731') 

şimteri de tatte <proceatci. , . ,1 !>'„•. 

') Inclusiv cd cu ftiiaja de carte nede. 

Se constată, urmărind această tabelă, că numărul 
ştiutorilor de carte din Vechiul Regat s'a urcat dela 
1.032.743 în 1S99, l a 3'72O.6-f6 in 1930, adică o cre-
şteTe de 2.687.903, ceea ce revine la ̂ 60,3%. Datorită 
creşterii însemnate a numărului ştiutorilor de carte, 
proporţia lor se ridica dela 22,0% în iggg ] a 39 W 
în 1912 şi 55,8% în 1930. ' ° 

URBAM 

Ritmul de creştere este mai mare în epoca 1899-1912 
decât în cea între 1912—1930. In epoca primă, creşterea 
este de 1,3% anual, pe când între anii 1912—1930 
creşterea anuală a ştiutorilor de carte este abia de 
0,9%. Acest fenomen se datorează turburărilor pro¬ 
vocate de războiu, precum şi dificultăţilor operei de 
refacere, care a urmat. 

După cum am spus, ştiutorii de carte din Vechiul 
Regat reprezentau în 1930 o proporţie de 55-8%. 

In România întregită, situaţia, la data ultimului 
recensământ 1930, a fost următoarea: 

Numărul populaţiei trecute de 7 ani .14.485.0r4 
Numărul ştiutorilor de carte 8.213.592 

ceeace înseamnă 57 % cti*1 numărul populaţiei de 
mai sus. 

Prin unirea tuturor provinciilor, numărul ştiutorilor 
de carte din România a crescut deci simţitor, iar pro¬ 
centul s'a urcat dela 55,8% la 57,0%. Procentul ştiu¬ 
torilor de carte în noile provincii a fost în 1930, 
următoarea: 

Cadfilaterul 45 <3 
Basarabia 38,1 
Bucovina ^5,7 
Transilvania 67,0 

Diagrama de mai jos ne arată nu numai distribuţia 
ştiutorilor de carte, pe provinciile mari ale ţării, d 
şi faptul că proporţia ştiutorilor de carte a crescut 
considerabil, în toate provinciile. 

Diagrama XIX. — Creşterea populaţiei ştiutoare de carte 
în România 

1912 1930 
VECHSULRE60 

1897 1930 
BASARABIA 

1910 1930 1910 193Q 

BUCOVINA TfiAHSIIVANlA 
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Acestea şi-au păstrat însă acelaşi rang şi la 1930. 
Atât la sate cât şi la oraşe, bărbaţii au o proporţie 

mult mai ridicată de ştiutori de carte, decât femeile. 
Disproporţia este cu deosebire izbitoare la sate. De 
fapt, analfabetismul femeilor determină cifra urcată 
a analfabetismului din România. Femeile din sate 
constitue peste 40% din totalul populaţiei ţării 
dela 7 ani în sus. Şi acest număr considerabil de femei 
dă o proporţie de abia 38,7% ştiutoare de carte. 

Diagrama XX, — Ştiinţa ele carte pe sexe şl provincii 
în 1930 

MASCULIN FEMININ 

faţă de 25,1%). Numai în Transilvania şi în Bucovina 
găsim mi procent mai important de femei ştiutoare 
de carte, care se apror>ie de cel al bărbaţilor. 

Populaţia rurală cea mai instruită, dintre provin¬ 
ciile Vechiului Regat, o are Moldova, cu 51,6% ştiu¬ 
tori de carte. In oraşe, toate provinciile au o situaţie 
destul de bună, media ştiutorilor de carte fiind de 
77-3% ?i anume 84,5% la bărbaţi şi 70,3% la femei. 

Proporţia ştiutorilor de cai'te pe provincii şi pe sexe 
este următoarea: 

Tab, XXII, — Ştiutorii ele carte pe provincii, mediu 
şi sexe, în procente 
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111 liati 

I 
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68,5 

M. 

«4,5 
Bs.,8 

St ,6 
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F. 
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S5,3 
69,6 
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In oraşe, situaţia este incomparabil mai bună. 
Evident, o mare parte din analfabeţii găsiţi la oraşe 
sunt imigranţi veniţi dela sate. 

Bărbaţii au o proporţie de 80,1% în Banat şi 51,4% 
în Basarabia. O disproporţie exagerată între proporţia 
1 mrltsvţilor şi a femeilor ştiutori tLe carte, găsim în 
Oltenia (70,4% faţa de 31,0%) şi în Basarabia (51,4% 

Din tabloul de mai sus rezultă inferioritatea cul¬ 
turală vădită a sexului feminin faţă de cel masculin, 
în special în Oltenia, Muntenia şi Basarabia, atât la 
sate cât şi la oraşe. In Transilvania, Banat, Crişana-
Maramureş, precum şi în Bucovina, diferenţa pe sexe 
este considerabil mai mică. 

In tabela de mai jos am trecut datele privitoare 
la ştiinţa de carte pe judeţe, în comparaţie cu datele 
recensămintelor precedente. 

Diagrama XXI. — Ştinţu tle cai'te pe provincii, în mediul urban şi rural, în 1930 
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> XXUÎ — Ştiutorii de tarte pe provincii şi judeţ; Ia 
dUs u>j<> şi rele precedente, m procente 
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S - . - - l " 
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Arşi 
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51.* 
Si. 3 

7».J i 

S3,4 

SS.4 
S 

31,1 
6 

57,0 

49,5 \ 
50,4 ; 

$o,3 

H,< I 
S3.i 
57,3 
6r,o ] 

54,3 
3*.4 
63,1 
54.' 
51,0 
1^,4 
55,4 
54,° 
6g,t> 
47,5 
S7.S 
61,1 
$0.9 
59,^ 
54,6 
55.6 
57.4-
10.1 
3*.' 
3',9 
34.1 
55.0 
23,7 
46,2 
4°,7 
31,1 
37,5 

U,3 
5^,9 
i6,8 
&S.3 
&4,a 
86,9 

6 

79.5 
5r,B 
69,2 
66,0 
3 

3,7 
tS,3 
B4.2 
56.4 
72,0 
64,1 
«1,6 

'1.3 
69,0 
5S.S 

S 

30.3 

33,5 
33,3 
33,3 
31.5 
3',4 
36,5 
4*,' 
36,6 
55.1 
36.7 
36,5 
43,5 
54,8 
44,1 
lS,l 
40,9 
41,9 

6 

57,9 

s?,9 
44,' 
45,7 
39,1 
33,0 
46,3 
35,3 

39, 
41.6 
41,7 
43,3 
33,1 
39,0 
43,0 
30.9 
'9.4 
™,5 
*",S 
3*,S 
n,? 
20,5 
25,0 
'5,1 
13,9 
30,0 
45,2 

JP.5 

3S,6 
58.S 
33-9 
51,1 
5*fi 
41,5 
70,1 

49',' 

37,1 
SJ.9 

5",7 
34.9 
49.4 
47,0 
51,5 

55,° 

17,1 

75,0 
17,' 
15,' 
I5.S 
17,1 n,s 
16.4 
16.3 
13,9 
16,9 
16,6 
13,9 

' 

'0,5 

8,5 
17,9 
19,4 

ii',7 
13,0 
19,1 
17,7 
•4,6 

St,6 
'5,4 
19,4 
IS,7 
19,4 
13,6 
22,a 

'5.7 
15,7 
1-7,0 
13,6 

20.5 

17,3 

4,i 
17.5 
18,9 
30,7 
17,9 

'4,1 
'5,9 
13,3 
15,0 
20,2 
14,6 

'7,3 
19,3 
14,1 
13,5 
ra,g 
45,1 
13,z 
22,0 
3,4 

'1,3 

In primul loc vom remarca disproporţia dintfe 
ştiutorii de carte bărbaţi şl femei în judeţul Gorj 
în 1030. Intr'adevăr, pe câtă weine 72,8% diu băr¬ 
baţi sunt ştiutori de carte, printre femei abia 28,3% 
ştiu carte. Cea mai mare apropiere mtre proporţia. 
ştiutorilor de carte bărbaţi şi cea a feiiieilor o întâlnim. 
în judeţul Trei-Scaune, unde la 86,4% ştiutori de 
carte bărbaţi găsim 82,2% femei ştiutoare de curte, 

La întregul populaţiei şi dintre toate judeţele ţarii,; . 
cel mai înalt procent de ştiutori de carte îl are judeţul 
Braşov: 86,9%, fiind urmat de judeţul Sibiu («5,2%). 
judeţul Odorhei («5.0%). 'l'rei-Scauufi («4-»%). 
Târnava-Mare (83,7%), deci toate eu o proporţie de 
peste 80%. 

Judeţele în care femeile au cel mai ridicat «ivel 
cultural sunt, în fiecare provincie, următoarele: 

Tab. XXIV. — Judeţele ext cel mai marc procent de 
ştiutoare de carte pe provincii 

Dolj şl Romanafi (Oltenia 
Dtov (inel. Bucureşti) (Muntenia) 
Constanţa (Dobrogea) 
Covuilul (Mu] do va) 
Cetatea-Alba (Bisarabin) 
CAmpnluag (Bixcoy.iiia) 
Braşov (Tiauailvaufn) 
Timiţ (fla.mit) 
Aiad 

41,1 

• ti.i 
H..1 
6 

In unele judeţe femeile sunt în marea lor majoritate 
analfabete. Aceasta se poate afiima cu deosebire 
despre judeţele din Basarabia şi din câmpia Dunării.. 
In judeţul Hotîn găsim ab a 16,6% femei ştiutoare 
de carte, în judeţul Orliei 17,8% iar în judeţul VI 
19.3 %• 

Ultima coloană (6) a tabloului XXIII, ne 
creşterea procentului ştiutorilor de carte, pe judeţe, 
deîa recensămintele precedente până la 1930. Re¬ 
amintim că pentru Vechiul Regat avem recensă¬ 
mântul din 1912, pentru Basarabia cele din 1897, iar 
pentru rest (inclusiv Cadrilaterul) cel din 191 o. Modi¬ 
ficările privind ştiinţa de carte a populaţiei dela un 
recensământ la altul se demonstrează prin cnrto-
grarnele XXV şi XXVI. 

Este adevărat că procentul ştiutorilor de carte se pre¬ 
zintă încă foarte scăzut în România. Dar ceea ce intere¬ 
sează mai mult decât situaţia de astăzi este viteza 
cu care creşte proporţia ştiutorilor de carte au de aţi; 
Sperăm ca în viitor, recensămintele generale de 
p&pulaţie se vor face la intervale regalate de timp, 
astfel încât la fiecare 10 ani vom putea verifica efi¬ 
cacitatea aparatului nostru de învăţământ public. 
In momentul de faţă comparaţia se face la intervale 
de timp deosebite pentru fiecare provincie. Totuşi 
putem să ne dăm seama de progresul ce s'a realizat 
în ultimele două decenii. 

In VecHul Regat, judeţele Moldovei în special au 
progresat mult. Transilvania, Banatul, Crişana şi 
Bucovina se apropie de o limită superioară, dela 
care progresul nu se mai poate realiza decât foarte 
încet. In scurtă vreme, judeţele acestor provincii 
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Cartogratiui XXV. — Procentul ştiutorilor rte carte înainte de rfLsboJu, pe judeţe 
(Veolilu! Hogat ijla, TrcussIIvmiifl ?I liticovlim 1910, Basarabia 1897 

>^XVt. ™ l'roccutiil ştiutorilor de carte pe judeţe, în 1930 

^0-50 
so-eo 
eo-70 
70-80 
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•,i-t avei o j.rojw.rţie de ştiutori de carte în jurul 
lui ^i"„. 

?.7a ,̂vu! t-ttr inotntfstutAÎi cel mai bine instruit 
judeţ ;i! ţârii, graţie uut-i mai vechi tradiţii culturale. 
Numai j «cit-ţt-lf i xloilu-i <i Trei-Scaune. cate au o mare 
proporţie de ştiutori de i-arte. îşi datorează aceasta 
situaţie eforturilor depuse în ultimele două decenii. 

In privinţa distribuţiei ti suitorilor, după gradul 
de instrucţie atins, datele principale sunt urmă¬ 
toarele: 

Tab. XXVII. — Ştiutorii de carte 
instrucţie atius 

după (ţradu! de 

Total Bârfcaji 

instrucţie Cifre j 
absolute • 

Ist 

s.iij.j'jj; 

? i - ţ , t.1.7; 
J|!,'.\ + j S ' 

Pro- ; 
cente ' 

131 

Mii tJ 

£ *S J ! 
"<s',6\ 

1 , 1 ) 

Lifte 
absolute 

U t 

72.662 

169.557 
69.^3 î 

Pro ' 

(51 

JOO.O 

^5i J 
7.5 

*.* 

o,S 

Cifre 
iilisolute 

(fi) 

3.343.5 »B 
fa.773 

s.833.821 
337.3»1 

92-374 
21.021 

5.156 

rro-
cente 

17) 

700,0 
•?'<> 

&4i7 
10,1 

2,i 
0 , 6 

0 , 3 

TOTAI, 

pţri'Mitî . 

Ijispâ cum arată tabela de mai sus, din cei 8,213,592 
Ştiutori de carte, 85,1% au numai instrucţie primară. 
In această cifră sunt cuprinşi toţi acei cari sunt ştiu¬ 
tori de carte şi au umblat la şcoala primară, indiferent 
de miiîi&nii claselor terminate. Ei dau. covârşitoarea 
majoritate a ştiutorilor de carte nu numai la sate. 
Unde iEsttucţia începe şi se termină ca şcoala primară, 
ci p Ia oraşe. 

XXVI ii. — Popntaţla tiupâ gradul de instrucţie 

n\ 

j 
si | 

In grupul celor cu pregătire superioară (universităţi 
şi alte şcoli superioare) proporţia bărbaţilor este pre¬ 
cumpănitoare. P'aţă de 106.828 bărbaţi, numărul co¬ 
respunzător al femeilor este de abia 26.179. 

Instrucţie primară au 66,3% la oraşe şi 93,0 % la sate 
din totalul ştiutorilor de carte. Oraşele din Oltenia, 
Muntenia, Dobrogea, Moldova şi Bucovina au o pro¬ 
porţie peste media ţării, iar cele din Basarabia şi de 
peste Carpaţi sub media ţării. 

In unele judeţe proporţia dată de şcoala primară 
este extrem de ridicată (95,9% jud. Tulcea şi 95,6% 
jud. Teleorman şi Ialomiţa). 

Instrucţia secundară este foarte frecventă la oraşe 
(19,5% din totalul ştiutorilor de carte) şi mult mai 
rară la sate (4,0%)! In special este mare numărul 
femeilor cu. instrucţie secundară (22,2% la oraşe şt 
4,1% la sate). 

Este aproape regulă generală ca femeile sa dea o 
proporţie mai mare decât bărbaţii la instrucţia teo¬ 
retică aşa cum aceasta este oferită de şcolile secundare 
în genere, iar la instrucţie profesională să găsim aproa¬ 
pe întotdeauna mai mulţi bărbaţi decât femei. 

I»W « J * MSB 

Eeapîîîfi ftimi SBMfcră Praftilmalit 

Ştiinţa de carte după profesii. Vom examina pe 
scurt ştiinţa de carte a populaţiei, trecută de 7 ani, 
după profesii. Este vorba de im număr de peste 
14 milioane de suflete, întrucât în această cifră 
cuprindem şi pe membrii familiilor trecuţi de 7 ani, 
nu numai pe capii de familie (vezi Diagrama XXIX). 

Această diagramă ne arată că grupul cel mai oropsit 
din punct de vedere cultural este al agricultorilor, 
iar cel mai favorizat este grupul celor angajaţi în 
comerţ, (inclusiv transporturile). I,a grupul celor an-
gajaţi în exploatarea solului proporţia ştiutorilor de 
carte este de 50,0%. In industrie ştiutorii de căite 
întrunesc 78,6%, iar în comerţ 84,1%. 

Denumirea de « alte profesii» cuprinde toate pro¬ 
fesiile în afaiă de cele de sus, adică profesiile libere, 
funcţiuni publice, rentieri, fără profesie, etc. 

Situaţia sumară a gradului de instrucţie în legătură 
cu profesiunea este dată în tabela XXX. 

In concluzie: agricultura este profesiunea cu cel 
mai redus standard de instrucţie, fiind urmată la o 
distanţă considerabilă de industrie. Comerţul dă o 
proporţie şi mai însemnată de indivizi ca pregătire 
secundară şi ̂ profesională, iar ultimul grup, — cuprin¬ 

zând şi profesiile libere şi inte-
—-.— ws& „^ lecttiale, —oferă de asemenea o 
»hi fa* >*„ T.W ta, urb, proporţie importantă de indivizii? 
UniversiîarS Alfe>, supăr. c u pregătire superioară. 

I.a « î ca instrucţie secundară (indiferent iarăşi 
tk nîu&âni? daselor absolvite) nu există o deosebire 
prea Eiare şatre proporţia femeilor şi cea a bărbaţilor 
La dtîn afeefatt, numărul bărbaţilor cari au instrucţie 
swrjMKkfă este de 367.727, iar al femeilor de 337.381, 

im BErs&T aproape egal. Aceasta se datorează 
populaţii de eleve ia şcolile secundare 

amt create. în schimb găsim un număr mult mai redus 
de femei ia universitate şi în cdeialte şcoli superioare 
Se poate insa prevedea că proporţia femeilor cii 

seamdsrâ şi superioară va creşte în viitor 

Ştiinţa de carie fe grupuri de vârsta. Proporţia celor 
cu ştiinţa de carte scade pe măsură ce înaintează 
vârsta. Astfel la grupul populaţiei de peste 65 ani, 
avern o proporţie de numai 27,7% ştiutori de carte, 
pe câtă vreme la grupurile mai tinere proporţia 
creşte treptat, astfel încât la copiii de 8—13 âni 
atinge proporţia de 73,4%. Proporţiile au fost cal¬ 
culate pe sexe şi grupuri de vârstă, după cum 
urmează în tabela XXXI. 

Pentru a putea situa România în ansamblul ce¬ 
lorlalte ţan, vom încerca mai jos să arătăm, care 
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este proporţia ştiutorilor de carte în câteva state 
europene. 

Nit este u,şcir a compara datele privitoare la ştiinţa 
ik* carte în diferite ţări, întru cât până astăzi nu s'a 

ui XXIX, •— Şthitcirii di' oartc pu grupe de prafe-
«huii, în KJ3(I 

ijlu <Idu ? mii iÎL «IM) 
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stabilit i.t metiida stsiuthml ck1 înregistrare. AslM în 
unele ţări ac calculcrt/.ă proporţia fluturilor de carte 

raportată la numărul locuitorilor de peste 5 ani, în 
altele la populaţia de peste 6, 7, 8, 10 sau 15 ani. 
Evident că această variaţie influenţează foarte' mult 
procentul ştiutorilor de carte. 

Tabela următoare cuprinde cifrele publicate de 
Societatea Naţiunilor, după datele comunicate de 
Institutul internaţional de cooperaţie intelectuală 
(Paris) :L). 

b. XXXII. — Procentul ştiutorilor de carte 
în diverse; ţdri 

'[' A 1< A 

IO 

CeliosioviK'ifl 
Estonia 

ROMANI A 
ttuslu 

1920 

Alini In 
care se 
re [cril 
ti ti lele 

( 2 ) 

1520 
1926 
1921 
ig^2 
rgs& 

193 ^ 
1930 

icjas 
1930 
1530 
1536 

Procen¬ 
tul ştiu 
torilor 
de carte 

(3) 

p3,fi 
89,3 
94,1 
56,7 
73,2 
81,2 

tl',3 
3'I.S 
57,o 
5^,3 
57. f 

*) Tl-fiU- s u l i i . 

Subliniind dificultatea de a compara datele ob¬ 
ţinute prin diferite metode, nu putem totuşi să nu 
relevăm cifra exagerată de mare a neştiutorilor de 
carte din România, cifra care ne clasează între ţările 
mai înapoiate ale Iţuropei, 

Mult mai importante vor fi însă cifrele pe care le 
vom obţine la recensământul viitor din 1940 şi la 
cele următoare; cifre vor arăta fără îndoială o 
rapidă evadare a României dela limita analfabetism de 
la care ne condamnă cifrele din 1930. 

STRUCTURA HTNICĂ A POPULAŢIEI 

Tentru a putea avea o idee cât mai clară asupra 
acestei importante probleme, am căutat, cu ocaziunea 
recensământului general al populaţiei din 1930, să 
găsim cea raai buna metodă care să permită o tratare 
adâncită şi completa, a acestei mult discutate chestiuni. 

Am socotit, cu va trebui să punem patru întrebări 
deosebite, care toate la un loc ne vor da indicaţitmi 
controlabile. 

Aceste întrebări se raportează la patru noţiuni 
distincte şi anume: neamul, religia, limba maternă 
şi cetăţenia. 

Neamul, In ceea ce priveşte neamul, s'a înregistrat 
declaraţia liberă a fiecărui cetăţean prin care arăta 
neamul cu care se simte solidar prin legături istorice, 
prin sentiment şi aspiraţiuni. Criteriul de stabilire a 
neamului a fost deci, în parte, de ordin subiectiv. 

l%ă a fi ideal, el este totuşi cel mai indicat 
din câte există. 

!) Anminiru UtiitLHiiqne du la Soctetd des Naticus I.931/32 
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Pe baza. acestei întrebaţi, s'au obţinut răspunsuri, 
care sunt cuprinse în tabela ce urmează. 

nere, printr'o foarte scăzută natalitate, deci nu este 
capabila a suplini, prin forţe proprii, pierderile da-

Tab. XXXIII. — Repartizarea neamurilor din România pe provincii şi 
Decemvrie 1930 ") 

mediu, în. procente, la recetisămân.tu.1 diu 29 

PROVINCII 

(1) 

Totalul 
locuitorilor 

(.1) 

ROMÂNIA Total 
Urbriii . T . 
Rwral . . . 

OI/TEMA Totnl 
Urban . . 
Kural . -

MUNTRNta Total 
Urban . , . 
Rural . . , 

DGBROGiy. Total Ut ban 
ltural 

JIOI,DOVA Total . 
T)t uau . . . ,. , 
liured 

BASAHA.BIA Totnl 
Urban . . . . 
lUiral . . . 

BUCOVINA Totul 
Urban 
Rural 

TRANSILVANIA Tatăl TJibau 
Rural 

BANAT Total 
Urban 

CSIŞAKA-MARAWUSEŞ Total 
Urban 
Rural 

1.5 rg.ono 

1.33 i.aoo 

4-023,000 
1.093.000 
3.935.000 

Sil.000 
193.OOD 
618.000 

4.437.000 

1.830,000 

2.864.000 
370.000 

854,000 
227.000 
627.000 

j.srB.OOO 
516.000 

2.703.000 

943.000 
iâg.ooo 
773.000 

r.390.000 
273.000 

1.115.000 

7',9 
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75,3 
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SS,S 
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59,9 

44, S 
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4$,7 
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35, P 

S4,3 
35," 
5^,5 

t°,7 
33,! 
67,5 

7.0 
11,2 
7.r 

0,2 

* 

M 
O.JT 

# 

M 

*,4 
0,3 
i,B 

27',° 

'0,4 
22,J 
7.7 

43,7 

(4) (5) 

5, .Ti 
.7,»' 

I.tt 

1,3 
1,6 

•0,3 

,o,r 

2,8 
0,8 

',9 
14,7 

7.5 
•T-,7 

6,9 

z%8 
31,3 
13,1 

,f,S 
3,0 
5,3 

(CI 

0,3 

0 , 2 

7,3 

21,0 
5,1 

'7,7 

0,5 

1,7 

(8) 

0,2 

4,3 

31,8 
X3.S 
*5,6 
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•a" s 
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( n 
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3,0 

(13) 
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(u (îs 
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(IC) f i?) 

0,9 

(18) 

2,7 

3 
teri 

3 
(19) 

0,7 

=,J 

3 , 1 

0,5 

') Date provizorii. •) Procente sun o,r. 

Se poate observa din cifrele expuse mai sus pro¬ 
porţia ridicată pe care o reprezintă populaţia româ¬ 
nească, în special în mediul rural: 75,3%. In populaţia 
urbană, graţie aportului oraşelor din provinciile ali-
pitej — odinioară adevărate cetăţi de desnaţionalizare 
a Românilor, prin grija fostelor stăpâniri, —proporţia 
populaţiei alogene este relativ mai importantă. Ro¬ 
mânii deţin însă majoritatea relativă sau absolută, de 
cele niai multe ori covârşitoare, cu o singură, excepţie 
şî anume a oraşelor din Crişana-Maramureş. Cea mai 
curată provincie românească este, din toate punctele 
de vedere, Oltenia. 

Un fapt trebue însă subliniat, în legătură cu această 
predilecţie pentru vieaţa urbană a populaţiilor mi¬ 
noritare ale căror proporţii în raport cu românii 
sunt ilustrate prin diagrama XXXIV. 

Subliniem însă'că prin forţa însăşi a împrejurărilor, 
importanţa populaţiilor minoritare în oraşe, va scădea 
considerabil, într'un viitor apropiat1). Intr'adevăr, 
se ştie că populaţia oraşelor se caracterizează în ge-

;
 :) -Dr. S. Manuila; Evoluţia demografici a oraşelor şi 

minorităţile etnice din Transilvania, Bucureşti 1929. 

torîte mortalităţi i generale. Excedentul natural de 
populaţie al oraşelor este minim. Dacă populaţia lor 
creşte totuşi, dela un recensământ la altiiî, faptul 
nu se explică prin aportul excedentului natural, 
•— adică prin diferenţa pozitivă dintre numărul născu¬ 
ţilor şi acel al morţilor — ci prin migraţiunea continuă 
spre oraşe a populaţiei rurale care dă cel mai mare 
excedent natural . • • 

î n viitor, acest r i tm de urbanizare a populaţiei ru¬ 
rale va fi din ce în ce mai accelerat, mergând paralei 
ca procesul de industrializare a ţării, Şi cum imerişs'" 
majoritate a populaţiei rurale, care înconjoară oraşele 
este românească şi ţ inând seama de faptul că Vechiul 
Regat — regiunea cea mai curată din punct de vedere 
e t n i c — a r e un excedent natural cu mul t superior 
celui al provinciilor alipite, urmează că populaţia 
emigrată în oraşe va fi, în mod necesar, într 'o pro¬ 
porţie covârşitoare românească. De altfel însăşi na¬ 
talitatea este mai ridicată la români decât la cele¬ 
lalte neamuri şi, după calculele făcute, această vitali¬ 
ta te superioară a populaţiei româneşti aduce, în fie¬ 
care an, o ameliorare cu aproximativ 0 ,2% a pro¬ 
centului românilor, socotit la populaţia întregii ţăr i . 
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Consecinţa constatărilor făcute mai sus — în afară Se observă din aceste diagrame creşterea propor-
d e faptul ridicării procentului românilor pentru po- ţirlor românilor, datorit atât excedentului natural 
p u l a ţ i a întregii ţări —va fi, deci, românizarea trep- mai ridicat, cât mai ales unei obiective înregistrări 

Diagrama XXXIV, — Populaţia neamurilor în sate şi oraşe, Ia 1930 
(procente faţă de totalul fiecărui neatti) 

8 0-

BO 

2 0 

ROMANI UHGUHI GERMANI EVREI 
OFUŞ[ SATE Oft«Ş[ S4T[ OFI»Şt S*Tf 0B45L SATE DBS5E SATE ORAŞI 5 f f f ORAŞE S4TE 

RUŞI RUTENI- BULGARI TURCI. 
UCRAiNlEHI g 

ALŢII 

t a t a , clar sigură, a oraşelor din provinciile alipite, 
c h i a r n. acelora în care s'a găsit la 1930, o proporţie 
rc/IfLtiv importantă de populaţii minoritare. Faptul 
t r e i m e considerat drept o fatalitate biologică. 

O analiză a proporţiilor populaţiilor minoritare 
ina.i importante pentru întreaga populaţie urbană a 
Transilvaniei comparând situaţia din 1910 faţă de 
ceti clin 1930, este prezentată de diagrama XXXV. 

XXXV. — Populaţia, urbană. îu Transilvania pe 
ncaimil-1 îu IŞTO şi 1930 (în procente) 

A14II 

ceea ce priveşte municipiile acestei provincii 
i£t la cele doua recensăminte este expusă în 

XXXVI, 

a declaraţiunilor locuitorilor spre deosebire de recen¬ 
sămintele maghiare anterioare. 

Din analiza tabelei XXXIII rezultă că 71,9% din 
întreaga populaţie a ţării este românească. 

Proporţia românilor este mai naica la oraşe, 
58,6%, decât la sate, unde românii dau un procent 
de 75,3% din totalul populaţiei rurale. 

Cea mai românească este populaţia rurală din Ol¬ 
tenia: 98,4%. Iu mediul rural, din 9 provincii, 'ro¬ 
mânii au majoritatea absolută în 7, iar în restul 
fie 2 provincii au majoritate relativă. In mediul 
urban românii sunt în majoritate absolută în 4 
provincii şi în majoritate relativă în 3 şi anume 
în Basarabia, Bucovina şi în Banat. Numai în a 
provincii, majoritatea relativă a populaţiei din oraşe 
o au ungurii, şi anume în Transilvania şi în Crişana. 

In provincia în care proporţia românilor este cea 
mai scăzuta, procentul lor se ridică la 44,2%. 

Ungurii constitue, din punct de vedere etnic, 
minoritatea cea mai numeroasă. Cifra lor se ridica 
la 7,9% din totalul populaţiei ţării {în oraşe 11,2%, 
în sate 7,1%). In cifra dată de aceştia sunt cuprinşi 
toţi locuitorii dela sate şi oraşe cari s'au declarat 
unguri, indiferent dacă. ei au -fost de fapt, secui, 
;iangăi sau ungari. Primele două neamuri reprezintă 
după cum se ştie o proporţie considerabilă din totalul 
ungurilor. 

Procentul cel mai mare de unguri îl găsim în oraşele 
din Crişana-ltaranrureş, Transilvania şi Banat. Nu¬ 
mai în Ciişana şi în Transilvania Ungurii apar în număr 
apreciabil (18,1% în Crişana şi 27,0% în'Transilvania). 
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Diagrama XXXVI. — Populaţia pe neamuri în municipiile 
din Transilvania Igro—1930 (în procente) 
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Proporţia mare dată de unguri în satele din Tran¬ 
silvania se explică prin gruparea compactă a secuilor, 
cari nu apar în statistica noastră separat, ci împreună, 
cu ungurii propriu zişi. Cauza acestei procecltiti o 
găsim fn principiul adoptat pentru stabilirea naţio¬ 
nalităţii la recensământul nostru şi anume declaraţia 
liberă şi individuală a fiecărui cetăţean. 

A doua minoritate etnică numeroasă este cea a 
germanilor cari reprezintă 4,1% din întreaga popu¬ 
laţie a ţării. Sub această denumire se cuprind a t â t 
saşii din Transilvania cât şi şvabii din Banat şi Cfi-
şana, precum şi grupările destul de numeroase ele 
germani din Bucovina şi Basarabia. 

Valoarea proporţională cea mai ridicată o găsim 
la germanii din Banat, unde ei coustituesc 22,8% din 
populaţia provinciei. In generai găsim o proporţie 
mai mare de germani la oraşe decât la sate. Astfel clin 
întreaga populaţie a oraşelor României, 5,3% sun t 
Germani iar din cea a satelor numai 3,8%. 

Germanii din Dobrogea, din Basarabia şi din Cri-
şana-Maramureş, se abat însă dela această regulă 
dând o proporţie mai mare la sate decât la oraşe. 

în ordinea importanţei numerice urmează evreii şi 
aruime toţi locuitorii, cari la recensământul general 
din 1930, s'au declarat, în ceea ce priveşte neamul, 
ca fiind evrei. Ki fac 4,0% din întreaga populaţie a 
ţării şi anume 13,6% la oraşe şi 1,6% la sate. 

Aceste cifre ne demonstrează că evreii reprezintă, 
după români, cea mai concentrată populaţie ttrbană 
din ţara noastră. Cea mai mare proporţie de evrei o 
găsim în Bucovina (10,8%), după caie urmează 
Basarabia cu 7,2%, Moldova 6,5%, Crişana-Mara-
mureş 6,4%, Banat 1,2%, Dobrogea 0,5%, iar ceŞ;, 
mai mică proporţie o găsim în Oltenia: 0,2%. i:'E': '''•:XJ-

Se poate constata cu uşurinţă că regiunile de Nord 
ale ţării au o populaţie evreească mult mai numeroasă 
decât regiunile din. Sud, 

In ceea ce priveşte populaţia urbană, am văzut că 
acesta dă o proporţie de 13,6% populaţie evreească, 
spre deosebire de mediul rural unde proporţia evreilor 
este foarte mică. In satele din Oltenia, Muntenia, 
Dobrogea şi Banat, abia se găseşte o populaţie 
evreească. Numai în satele din Bucovina, din Ciişana-
Maramureş şi în special în cele din Basarabia, pro¬ 
porţia evreilor este în jurul cifrei de 4,0% din totalul 
populaţiei rurale. 

Din punct de vedere numeric evreii reprezintă o 
proporţie considerabilă în populaţia urbană din Cri-
şana-Maranrureş, Moldova, Basarabia şi mai ales în 
Bucovina, unde 30,0% din populaţia urbană este 
compusă din evrei. In Muntenia, deşi avem. un număr 
aproape disparent de evrei la sate, proporţia lor este 
de 7,8% la oraşe. 

Rutenii-ucrainienii cari dau o proporţie de 3,2% 
din întreaga populaţie a ţării, constîtue al 4-lea 
neam în ceea ce priveşte ordinea lor de importanţă. 
Urmează imediat ruşii cu o proporţie de 2,3%. 

Aceste două neamuri sunt repartizate pe sate şi 
oraşe în proporţie inversă, adică pe când rutenii-
ucrainienii sunt numeroşi la sate, ruşii sunt numeroşi 
la oraşe. Rutenii se găsesc aproape exclusiv în Buco¬ 
vina, în Maramureş şi în Basarabia, pe când ruşii 
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sunt aşezaţi mai ales în Basarabia şi Dobrogea. In 
Basarabia ruşii sunt ceva mai numeroşi decât rutenii, 
pe când în Bucovina proporţia ruşilor este minimă. 

In rândul al 5-lea se aşează bulgarii cu o porporţie 
de 2% din întreaga populaţie a ţării. Bulgarii oferă 
de predilecţie o concentrare rurală, pretutindeni 
proporţia lor fiind mai mare la sate decât la oraşe. 
Ei constitue un grup mai de însemnat în Dobrogea, 
unde 25,6% din populaţia rurală şi 13,8% din popu¬ 
laţia urbană este de neam bulgar. In Basarabia găsim 
1111 număr destul de înseninat de bulgari cari se ridică 
la 6,1% clin populaţia rurală şi 3,4% din populaţia 
urbană In Banat cele câteva sate bulgăreşti dau totuşi 
o proporţie de 1,1 % din întreaga populaţie a provinciei. 
In restul ţării proporţia este cu totul neînsem¬ 
nată. 

In fine, ultima minoritate etnică, care depăşeşte 
1,0% din totalul populaţiei ţării, este aceea a ţiganilor. 
Cea mai mare proporţie de ţigani o găsim în Transil¬ 
vania, unde 2,3% din întreaga populaţie s'a declarat 
de neam ţigan. In special în satele din Transilvania 
găsim o proporţie mai mare care se ridică până la 
2 -5% de ţigani. In oraşe proporţia cea mai ridicată 
de ţigani o găsim în Oltenia cu 2,2% şi în Dobrogea 
cu 2,1%. Cifrele acestea nu le putem însă primi fără 
a arăta că la înregistrarea ţiganilor recensorii au în¬ 
tâmpinat dificultăţi destul de serioase, întru cât defi¬ 
niţia de «ţigan» fiind considerată în întreaga ţara ca o 
declasare, un însemnat număr de ţigani sau de locuitori 
de origină ţigănească — în special acei cari se simt 
mai mult sau mai puţin asimilaţi cu alte neamuri — 
nu şi-au declarat originea etnică ţigănească, ci s'au 
declarat aşa cum era firesc de neamul cu care se 
simţeau asimilaţi. Ţiganii din Transilvania s'au în¬ 
registrat mult mai complet decât ţiganii din cele¬ 
lalte provincii. Aceasta datorită faptului că în Tran¬ 
silvania distincţiunile de ordin naţional s'au făcut 
întotdeauna mult mai clar decât în restul ţării. 

Dintre minorităţile care au proporţie sub 1,0% 
din populaţia ţării, remarcăm: 

Turcii, cari constitue 0,9% din întreaga populaţie 
a ţării şi cari sunt aproape egal distribuiţi ca frecvenţă 
la sate şi la oraşe. Populaţia turcească o găsim aproape 
exclusiv în Dobrogea unde constitue 20,1% din 
populaţia rurală şi 13,5% din populaţia urbană. 
Singura provincie unde turcii oferă o proporţie care 
poate fi luată în consideraţie este Muntenia şi, ammie 
în populaţia urbană a acesteia, unde reprezintă 
0,2%. 

Găgăuzii, cu 0,6% din populaţia ţării, îi găsim mai 
ales îu Basarabia (3,4% din totalul populaţiei) şi 
într'un număr relativ mic în Dobrogea (0,9% din 
populaţia provinciei). In niciuna din celelalte provincii 
nu mai apare această minoritate. 

Sârbii (inclusiv croaţii şi slovenii), apar numai în 
Banat, dând o proporţie de 4,9% din populaţia sa¬ 
telor şi i ,5% din populaţia oraşelor. In toate celelalte 
provincii numărul ei este extrem de redus. 

Cehii şi slovacii îi găsim de asemeni în câteva sate 
din Crişana-Maramureş, Banat şi Transilvania. 

Polonezii constituesc abia 0,3% din populaţia ţării. 
Spre deosebire de sârbi şi cehi, polonezii sunt aşezaţi 

într'o proporţie mult mai mare la oraşe decât la sate. 
Ei sunt ceva mai numeroşi în Bucovina, unde dau 
2,6% la sate şi 6,3% la oraşe. Vom mai întâlni polo¬ 
nezi, puţin numeroşi, în orăşelele din Basarabia şi 
Moldova. 

Grecii şi tătarii sunt minorităţi cari dau pe ţară o 
proporţie foarte redusă (de 0,1 %) care ar putea fi luată 
totuşi în considerare. Grecii (o,i%) sunt o populaţie 
aproape exmsiv urbană şi dau o proporţie ceva mai 
însemnată în Dobrogea şi în Muntenia. De asemenea, 
îi găsim în oraşele din Moldova, Basarabia şi Oltenia. 
In celelalte provincii nu s'au înregistrat decât în mod 
sporadic. Tătarii (0,1%) se găsesc exclusiv în Dobrogea 
şi sunt mai mult rurali; în oraşe proporţia lor fiind 
foarte mică. 

Ia sfârşit, toate celelalte neamuri la un loc, care 
n'ati fost specificate mai sus, constituesc numai 0,3% 
din populaţia ţârii. Tabela XXXIV ne mai arată şi 
proporţia populaţiei de huţani, albanezi şi armeni al 
căror număr este foarte mic. In Bucovina 1,5% din 
întreaga populaţie a provinciei este huţană, locuind 
aproape exclusiv la sate. 

Albanezii apar în oraşele din Muntenia şi în număr 
ceva mai mare în oraşele din Dobrogea. La sate nu¬ 
mărul lor este foarte mic. 

Armenii constituesc de predilecţie o populaţie ur¬ 
bană şi dau o proporţie mai mare în oraşele din Mun¬ 
tenia, Basarabia, Moldova şi chiar şi în cele din 
Transilvania. 

Limba maternă. Al doilea criteriu după care s'a 
clasat populaţia ţarii cu ocazia recensământului ge¬ 
neral al populaţiei, cu scopul de a se stabili cât mai 
aproape de adevăr cifrele populaţiei româneşti şi mi¬ 
noritare, a fost înregistrarea limbii materne vorbita 
de populaţie. 

Teoreticeşte, cifrele tabelei XXXVII ar trebui să 
se suprapună aproape exact cifrelor din tabela pre¬ 
cedentă. Totuşi găsim deosebiri destul de însemnate: 
astfel numărul populaţiei care vorbeşte româneşte 
este de 73,0% deşi populaţia declarată de neam ro¬ 
mân este de 71,9%. In special la oraşe se găseşte 
populaţie mai numeroasă, care deşi nu este de neam 
românesc, îşi declară ca limbă maternă, limba ro¬ 
mânească. Ceea ce se poate constata cu uşurinţă 
este faptul că acolo unde o populaţie apare în ma¬ 
joritate absolută, ea îşi impune limba. Astfel în 
Oltenia, deşi găsim 5 neamuri (tabela XXXIII), s'a 
înregistrat numai 4 grape în tabela privitoare la 
limbă. 

Grupul de populaţie care dă un număr mult mai 
mare de locuitori în tabela privitoare la neamuri decât 
în cea privitoare la limbă, este grupul evreilor, din 
cari mulţi apar ca vorbind limba românească . (în 
Vechiul Regat), maghiara (peste Carpaţi), germană 
(în Bucovina) şi ruso-ucraîneană (în Basarabia). 

O altă deplasare se constată la Ţigani, cari la neam 
figurează cu 1,5% din populaţia ţării, iar la limba 
maternă ţigănească numai cu 0,6%. 

Ungurii, la neam, sunt mai puţini decât este uuijit-
rul celor cari s'au declarat de limba maghiară. Cea; 
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Tab. XXXVII. — Poptt.'aţiu României după 
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Ia acc«a>i ort!inf <ie idei subliniem două. fapte şi 
iiriustie: tarcis. tătarii şi găgăuzii dau la un loc 1,6% 
din fw.-py.lrtţij* îaîreagâ a ţării, iar populaţia cu limba 

â turtească reprezintă tot 1,6%. Aceasta do-
, câ acest grup de populaţie trăieşte foarte 
astfel încât noţiunile de neam şi limbă se 

i>e aîtfeî Ecest îucru se jxiate \'erifica şi în ceea ce 
pnvefte rt-Iigia. Proporţia mahomedanilor este de 
i.:«%. Deci cu 0.6% mai puţin decât proporţia celor 
caii vorbesc Hmba turcotjltară. La neam însă con-
statâca, că propcjrţia găgăuzilor este de 0,6%. Ori, 
găgăiaii sânt trecuţi la grupul celor cu limbă nia-
twaă teicească fârâ a fi însă de religie mahonie-

îa fine. populaţia răzleţita şi care este mai frecventă 
la «afe. este sortită de sigur asimilării. Acesta este 
ratai prfowdÎOT şi edio-slovacilor. 

Examktâtid deteîiat situaţia, pe pro\-incii, se ve¬ 
rifică, ca aşarinţă acest fapt. Astfel, în Oltenia, la 
oiaşc proporţia românîtoi este de 91,7% iar.a celor 
cu limbii maternă româneasca de 95,0%. Acelaşi 
hiem se petrece şi ie alte provincii, după cum arată 
cifrele EîHiâtoo 

Tab. XXXVIII. — Proporţia românilor îu oraşe dnpă neam 
şi limbi maternă în igjo (procente) 
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Din cifrele de mai sus, rezultă clar că în oraşele din 
Vecliiul Regat, un însemnat număr de locţiitori ele 
alt neam şi-au însuşit limba românească, în aşa mă¬ 
sură încât şi-o declară drept limba lor maternă. In 
noile provincii şi cu deosfebire în oraşele dia Crişana-
Maramureş se petrece fenomenul în. sens invers. 
Ceea ce de altfel se ştie de mult şi s'a verificat şi cu 
ocazia recensământului general din. 1930, este faptul 
că în deosebi în. Satu-Mare şi Caxeii-Maxi. sunt,.mi-
meroşi Români cari 'şi~au pierdut Hniba, fată să-şi tfi. 
pierdut însă conştiinţa naţională, românească.•_•.;..-

Nu încape nici o îndoială, că şitţiaţia constatată de 
noi în Vechiul-Regat a existat înainte,de xăzbqju în 
Transilvania în favoarea elementului şi a'limbii na^ 
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terne maghiare. In ultimele două decenii însă s'a 
produs im reviriment puternic în favoarea românilor, 
astfel încât astăzi se poate spune, că s'a ajuns la un 
punct de echilibru, care în acelaşi timp însemnează 
şi un moment dela care va porni un fenomen de asi¬ 
milare în favoarea elementului românesc. Se poate 
prevedea deci de pe acum, că la viitorul recensământ 
din 1940 cifrele vor fi cu mult mai favorabile elemen¬ 
tului ronii1iie.se, 

Kxanu'ufuul aceleaşi cifre pentru mediul rural, con¬ 
statam următoarele: 

T:L1I, X X X I X --• Pio[;[>iţla rmnfmiloi' (lupii neam şi Hm lui 
nuilcniii, în iiopninţlu ruruJit hi procente: 1030 

Mediul riirul 

( 1 ) 

ROMÂNIA 
OltlMlUl . 
Mimtctiin 

licinn 
(2) 

n u eu v Lui . 
TniiH!lv;nii;i 

91, 
05,9 
59,9 
./i',7 

"7.5 

iHipft [ Diferente 
limbft (iisinillfiil) 
li) U) 

75,7 

41, a 

l M i | i ; i c i n i i v i ' i l i ' i n , IM s u l e | i r i ) | i o r 1 i [ i R i i t n i u i i l u r , d e 
m i ; t i u •>] d i - l i m b i i , i - s t c m u ţ i u i n i r i d i i ' a i i i i l ecf i i r l a i i v a ş c , 
A c e a s t a c s p l i c a de nil IVI a i r j i ţ iu i ica da t ă problemei , 
î n t ă r i r i i <-li*nn'iitului românese la o ra şe . I ' np lu l însă 
că, l a Si.it>.1 cK-iueuUil miufuiese. f s l e Tourto ţiiUi.'ruif, 
garantează cu O'it.ilmliin1, fă în viitor, o deplasare 
însemnul ii si1 va pmdtii-u în fiu'oarca elementului 

Alai îu priivinciik' din Vechiul Regat cât şi în cele 
de peste Carpaţi, elementul românesc rural manife-
sU'azii o puternică t.endiiiţu de asimilare. 

Iu Husiirsthii,, situaţia de.fi uegiitivă, totuşi se apro¬ 
pie ilc o si a re de cdiilihni, lingura provincie în care 
i'k'ijR'iitul românesc se află cotropit, este Iîncoviua, 
Aci, ajiroxînuttiv 1»% din cei <k> neam românesc sunt 

cu avutul linii ui materna, alta decât cea 

O alta eoiiclii/.iiuiu anv av poate trage din reparti-
Ziireu jinpnlaţici peliinliâ nuiternă ţii pe neam, este a-
ceea fii limlui niiiternă românească cucereşte teren 
direct proporţional cu aijc/arcaminorităţilor îuiuassele 
inmâne.'jti. Astfel ungaiii recent anexaţi în Moldova 
dau ju'i'eiiţji proporţie, şi la neam şi la limbă îna-
tcnul. pe când evreii şi ţiganii din aceleaşi provincii 
se îiiHcrixi, în ceea ce priveşte limba maternă, la 
grupul roimliiilof. 

Bulgarii (lin .Itobrogeu dau aceeaşi proporţie, atât 
hi Uni bă cât şi Iu neam. In sehmib ruşii sunt pe cale 
tiu u «> asimila. 

Vmn remarca apoi deosebirea care există în'favoa¬ 
rea limliii mag'liiart' la populaţia ungitreasca, care 
locucşta ÎJI satek* din Moldova. 'IUi o,H% populaţie 
de neam maghiar avem ;r,o% clin populaţie, cu limba 
maternă niîiglmiră.. 

O diferent fi apreciabilă gSsim între, limba şi neamul 
ruşilor în oraşele din Basarabia. Populaţia CU limba 
îuatemă, rus& este acolo ele 3t,6%, deşi ruşii-de neam 

nu sunt decât 27,1% din totalul populaţiei urbane. 
Câştigul limbii ruse este în dauna românilor, a 
evreilor, a polonezilor şi a ţiganilor. Pe bulgari şi 
pe germani i-a influenţat foarte puţin curentul de 
rusificare. 

In Bucovina se remarcă la prima vedere situaţia 
consolidată a enclavelor ungureşti, şi terenul cucerit 
de germani şi ucrainieni în dauna celorlalte neamuri 
şi anume a românilor, evreilor şi a polonezilor. 

In Transilvania elementul românesc se găseşte în 
stare de echilibru, Există însă o notă netă de asimilare 
în favoarea elementului maghiar. Cum însă noi dis¬ 
punem numai de datele din 1930, —întru cât până 
atunci nu se făcuse riiciun recensământ de populaţie 
care să înregistreze atât limba maternă cât şi neamul — 
nu putem, în momentul de faţă, să înregistrăm altceva 
decât situaţii şi nu tendinţe. Abia după recensământul 
viitor vom putea avea o idee clară de intensitatea 
fenomenului de asimilare, care există astăzi îu ţara 
noastră. 

Cucerirea linguistică a elementului unguresc din 
Transilvania, este cu deosebire în dauna popoarelor 
slave: ruşii, rutenii şi slovacii, apoi a evreilor, ţiganilor 
şi în parte şi a germanilor. 

Kste logic să presupunem, că înainte de izbucnirea 
războiului mondial, puterea de asimilaţie a limbii 
nnifţhiîiTe a înst mai mare şi că ea va scade treptat 
până la data, când se va produce o stare de echilibru 
lunitâudu-Kc exclusiv la populaţia de neam maghiar. 

Religia locuitorilor. Tabela ce urmează arată distri¬ 
buţia pe religii a populaţiei provinciilor româneşti. 
Ka confirmă faptul cunoscut, că marea majoritate 
a. populaţiei este de religie ortodoxă. 

Populaţia se repartizează pe religii şi confesiuni 
duya cum arată taht la XL, 

In Transilvania propriu zisă majoritatea relativă 
a populaţiei este de religie greco-catolică, ortodocşii 
venind în rândul al doilea. In Crişaiia-Maramureş or¬ 
todocşii dau procentul cel mai ridicat fără a avea însă 
majoritatea absolută. In toate celelalte provincii 
ortodocşii deţin o majoritate absolută covârşitoare. 

Greeo-catolieii apar în număr mic în Bucovina şi 
Banat şi sunt numeroşi în Transilvania (majoritate 
relativă) şi în Crişana-Maramureş, 

Roinano-catolicii au proporţia mare în Banat (po¬ 
pulaţia germană) precum şi în celelalte provincii de 
peste Carpaţi şi în Bucovina. In Moldova de asemenea 
găsim tin «umăr destul de mare de ronmno-catolici. 

Calvinii, ceva mai numeroşi decât evanghelici-
luteranii sunt mai bine reprezentaţi în Transilvania, 
primii fiind mai ales de neam maghiar, iar ultimii 
geîiiituii (saşi.), 

Unitarienii se găsesc numai în Transilvania, iar 
.lipovenii în Dobrogea şi Basarabia, 

Dintre sectele recunoscute, remarcăm numărul 
destul de mare al baptiştilor dincolo de Carpaţi. 

Declaraţi fără religie găsim un număr foarte mic de 
locuitori. Numaî în'Bucovina cifra lor devine sensibilă 
reprezentând o proporţie de 0,1%, 

iii fhie,'trebue să subliniem prezenţa 'locuitorilox-âe 
religie mozaică; aceştia reprezentând 6 proporţie de 
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Tab. XL, — Populaţia României flupi reliK" î n din 2g. XII . 1930 

I PROVINCII 
Totalul 

locuitorilor 

( î ) 

l! ilOMAMA. Tuia! 

OI,T£.NIA Tot.il 
V:Un . . 

l'it-js . . . . 

M ' • ; i . f > v . i " • • ! : ; 

H U O l V J N A I ţ i t ă ! . . . . . 

R t i î a î 

T K A S * t I , V A N I A T f l a l . . . ; 

K a r . i l . . . . . . ! . 

BANAT Tclal 
t.'tbia -

CMŞjk_N'AMASU.UCREŞ To 

(3) 

3.o3^.DfCij So 

15TQ. 

iii I.ODO 
IQ3.00G 

591.000 
1.836,000 

2.864.000 
370.000 

2.494.000 

£54.000 
227.000 
617-000 

3.3IS.OOO 
5 r 6.000 

2.702,000 

91.2.000 

773.000 

1.30.0,000 

1.115.OOO; 

1= 
(7) (») 

99,° 

75^ 
7f,J 

i'S.it 

Sul* 

90, & 

27,7 

0,1 

* 

* 

* 
0,2 

• 

jr.r 

33,9 

3,6 

« ! ? 

6,3 
10,4 

3,9 

0,4 

0,9 
1,6 
0,7 

4,5 

4,7 

o,J 

20,7 

34,2 

14,1] 
I3,r\ 

3,9' 
4,9 
3,7 

0,3 

0,2 

15,5 
'9,9 
'4,6 

2,2 
4,4 

2,2* 
2,6 

0 , 0 

o,4 

0,9 
0,8 
1,0 

0,4 
0,3 
0,4 

(10) cu) (•3) 

o, 
0,4 

2,6 
o.5 
9.9 

2.4 
3.4 

11,3 
4.0 

•r,5 
2,3 

1,1 
1,3 
1,1 

2,T 
2,1 

0,3 

0,2 

0,3 

0,3 

0,2 
2,8 

* 
0,1 

a,9 

0,4 

(15) 

O , 3 

0,3 

0,3 

0,1 

0,7 
0,2 

0,7 
0,1 

0,3 

9.4 
0,8 

14,3 

,3 
8.4 

1,9 

1,0 

X 

(rfl) 

2 3,6 

27,° 
4.3 

30,1 
3>9 

3,5 
S,9 

7,-

7,° 
19,3 
3.9 

0,1 

a,r 

o, 1 

4 z% din populaţia întregii ţări. Proporţia celor de 
religie msziueă este niai mare decât cea a evreilor 
detbiaţ: ca ataTe la neam. Deci o parte din populaţia 
nnsaicâ s"a declarat de alt neam decât cel eyreesc. 

Aî'ieak-i, :see\-rei, nu găsini decât excepţional, în 
câteva sate sâcueşti din Transilvania. 

STSUCTURA PROFESIONALĂ A POPULAŢIEI 
IE cadrul unei analize a structurii populaţiei Ro-

saâEJeî, cel mai interesant capitol din punct de vedere 
sfjwia!, este cei privitor la ocupaţiunea locuitorilor. 
Vom întreprinde deci. o analiză a structurii profesio-
Eaîs a populaţiei ţării. 

Cea diatâiu împărţire globală a populaţiei, este aceea 
case desţjwte masa locuitorilor în două mari categorii 
ş. &uwm: în populaţie activă şi în populaţie pasivă 
mo felreţsnută. 

Din acest punct de vedere situaţia este următoarea: 

Tai»., S U . . ~ PopnJaţia totală activă şi pastvâ. în 1930 

!T'ii)-tiPSfwl5<Jj tj?t • 1 

, , f»> '' u) 

Ptopsfejta pasivi .! j j t a 
i 

(3) 

Pop. urbană 

Ia mu 

U) 

3.631 
i.824 
I.«a3 

(O 

100,0 

Top. 

In niii 

(6) 

14.+31 
8.? 19 
3.703 

'uralâ 

(7) 

39,1 

Cifrele de mai sus ne arată că din cei 1S.053.O00 
locuitori câţi s'au înregistrat la recensământul din 
1930, un număr de ro.542.000 locuitori sau 58,4%, 
bărbaţi şi femei, sunt activi propriu zişi, sau pot fi 
consideraţi că participă efectiv la efortul colectiv al 
populaţiei. Numai 7.510,000 locuitori sau 41,6% nit 
au nicio activitate productivă şi ca ci deci, în sarcina 
celor dintâiu. Cea mai mare proporţie de populaţie 
activă o dă mediul rural. 

Pentru celelalte ţări proporţia populaţiei active 
este următoarea: 

Tab. XUI. — Populaţia activă în diverse ţ&ri 

Ţ A R A 

ROMÂNIA . 

U.R.S.S 
Bulgaria . . 
franţa . . . 
Germania . . 
Elveţia. 
Anglia . . . 
Austria 
Ungaria 
Japonia 
Grecia 
Italia 
Norvegia. . . 
Cehoslovacia . 
Olanda 
Statele-Umte 

Anul 
recensii-

JUAutul ui 
(s) 

193° 

1926 

1930 
1930 
1923 
193* 
1930 
1930 
1530 

Populaţ ia 
totala. 
(hi -mii) 

(3) 

18.053 

1+7.028 
5.7+9 

41.sag 
65-330 

4..077 
39.948 

iî.760 
fi,688 

64.450 
6.204 

4.1.177 
3.BJ4 

3 
= 3.775 

activa 
(Ui proccnlc) 

(4) 

5*-/ 

S7râ 
$6,1 
S*,4 
49,4 
47,6 
47•>' 
46,0 
46,0. 
45.3 
44,3 
4'. 9 
41,3 
40,2 
40, r 
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Reiese clin acest tablou că România deţine locul 
întui tu ceea ce priveşte proporţia populaţiei active 
IuţS, de totalul populaţiei. Cauza acestei proporţii 
ridicate de populaţie activă stă în faptul că marea 
majoritate a locuitorilor ţării, activează şi trăeşte din 
exploatarea solului, din agricultură. Vom. g'ăsi de 
aitmititetea, o proporţie apropiată, -fi în celelalte ţări 
care au o producţie agricolă importantă, sau, în directă 
legătură eu exploatarea solului. In mod particular, 
fenomenul se datoR^te rejâmuini specific de exploa¬ 
ta iv agricolă eai'actt'ristie ţarii noastre, ,şi care este 
MII rcjîiin <lo exploatare familială. 

In (It'U'iiniiuuva populaţiei active a României, la 
reevnsâ.niunttil din .[<j;jo, s'a luat în considerare numai 
populaţia (lela :ij ani împliniţi, în sus. Ori ştim cu 
toţii cS. exploatarea ţărănească foloseşte copiii, chiar 
sul) 13 ani, şi uu totdeauna pentru muncile de 1111 
ordin minor. 

Cifrele din tabela XLIII dovedesc că, dacă România 
se aşează în fruntea ţărilor cu cea mai ridicată popu¬ 
laţie activă, acest lucru se datorează în special struc¬ 
turii sale agrare caracteristice, Intr'adevăr, proporţia 
de populaţie activă cea mai ridicată, 1)3,1% este 
(lată (le populaţia r;uv trăeşte din exploatarea so¬ 
lului. 

Tal>, XLV. — Structura profesională a populaţiei 
în diverse ţări 

ŢARA 

( l ) 

IT.K..S.S. 
Bulcnria 
•ROMÂNIA 

Ungurii! 
Tnponkt 
Italia 
1?LTIÎI(:II 
Nclvcjjln 
Austvliv 
O^nuiaiilo. 
Odioşi a vaciu 
tfttitiiUi'tiuite 
rtlvc^iu 
Olnucla 
Anglia 

AmU 

niiint lllwi 

19 3 d 
19 2 (i 
' 0 3 0 
192K 
HJ30 
•03O 

1934 
11)30 

11530 
19:1» 
ii>3u 

• •lin 

Kxpl. 
solului 

(S) 

80,0 
7*iJ 

J.7,7 
50,* 
jo,j 
47, J 
JJ,7 
.W.J 
3J>7 
a * , ţi 
2<$,3 
32,0 

-•0,£i 
5,0 

tfle 
( 4 ) 

' ? , J 

J,î,7 
s 6,5 

^°,'/ 
-fi,-1 

45," 
.?•?,! 

CtCillt 

(5) 

J 7 

7, ^ 
,5.7 

'7," 
H,3 

13,3 
J J , Y 

J 7,rt 
i'-7 

JA',2 

10,0 

(0) 

1.7 
.?,!) 
2,1! 
3,-
4,h 
5iG 

9,3 
4 fi 
4,8 

V,' 
4,4 
7,6 
7S 

Alta 

(7) 

7,° 

'7,7 
10,0 
jo>.? 
I3,t 
76,4 
18,3 
îs, 3 
15,9 

14,7 
'7,9 
21,3 

In acest tablou, clasificarea ţărilor s'a făcut în or¬ 
dinea importanţei pe care o prezintă populaţia activă, 
angajată în exploatarea solului. Observăm că România 
nu este întrecută, în această privinţă; decât de U.R. 
S.S. şi Bulgaria. 

In raport cu celelalte ţări, gradul de ocupaţie, pen¬ 
tru fiecare sex, este următorul: 

Pe când gradul de ocupaţie, îa genere, al sexului 
masculin se schimbă în limite foarte mici, şi poate 

T ; i l > , X I , 1 1 1 . t i n U l i u l ! ucLivă 

n L.iLtil.l 

"1, rt^Ki-i'li/.uLe \K cliisi: ilc profysinHi la îi) D e c e m v r i e 1930 

( 1 ) 

'l'OTAl 

| 
liuhtîtUio . . 
CiinuM I-L'ri'illt 
T L 

i , 
>i|ntrt, LIL•••L-IIIH 1 iiv 11L 

A IU" l'lltl'Kllt'l ' l l u ' 

T,,t 

C\ t'rt; 

(a) 

.H...J*., 

ij."7i.,; 

«!'?•'.? 
• ( 7 . | . . 

i i 

!!'! 
Otl 

! « ! 

DCI 

" " 

% 

(:i) 

T<l'l,/> 

n>u, 0 

.r(iti,n 

/«».., 

Uilm 

( 0 

"fi'i 

Tvi 

''3.1 

.3 UI) 

'•'iE 
.71111 

Bo„ 

Kiuul.i 

(.1) 

l..|ao.7U.. 

'fi 
5H..J0O 

3 n j . tuci 

Toiul 

Cifre 
ii laii lute 

(fi) 

ii 85.000 

105,400 

•133,.3 un 

Poiniltl^lc iiL'livrt 

"'11 

f7) 

'/"',7 

44,3 

UrbtuiH 

(») 

s.&a 3.500 

3(53.700 

11B.J.00 
337.800 

78.SOO 

385,300 

Hnrnia 

(3) 

B,715.(100 

113,aoo 

J 5 7,200 

aa.500 

I . I7 . I0O 

1 •opulaţîc pasiva 

Total 

Cifre 
absolutt 

[ m l 

7,510.000 

'l-, 835.^00 
955.0OO 
384.700 
32G.300 
381.500 

93,20c 

542.500 

% 
( n i 

36,9 
55,7 

- * • # ! " 

46,H 

55,7 

Urbani 

(ri) 

1.808,500 

2HJ.9OO 
i!92,3OO 
258.600 
199.000 

370.600 

Rurală 

U3) 

5.701.700 

4.608.900 

126,100 
127,300 

32.000 

172.900 

Tfib. XLtV, •••-l'roporţlu ])t)piilnţ.it'î urbaiiu şl rutnlu pe profesiuni la 20 Decemvrie rţ>30 

(."luni" <U' 

T O T A F , 

'J' 

c i f r e 

< 

Tfi 

t.1 
1 

s) 

<:.',; 

,0"/0 
.71.1 
7 ai 

Hlif 

')?•! 

lut. 

.«[io 
, 1 00 

,3cnl 

l 
' l ' l . i I I1H111II 
lliMtltiil.il j 
Mfluftlutc iiuiillvli, (tptirt, «llverlUuueiit 
AUt! cnlcKCtrtl ţi iicik'fiiU'uU , . . • 

Cifrele de itiai SUH evitlenţiazil faptul că p p ţ 
activă a României este angajata în exploatările agri¬ 
cole îiitr'o proporţie foarte ridicată, de 78,3% pentru 
întreaga populaţie fictivă. I'entru populaţia activii 
rurală proporţia data de exploatarea solului atinge 
impresionanta valoare de 90,4%. 

lote.lii 

llrbiui 

(a) 
JJO. r 

4,4 
11,6 
ti ti X 

(14 u 

«7,3 

/o 

(.( • ) 

70,9 

05, fi 
46,4 
\l -

.1a,7 

Popula (le iielivA 

Totul 

ClfVC (VllSolUtE 

(5) 

10.542,000 

H.2.M.JO,, 

197 r|0l> 

103,400 

% 

Xirbati 

(6) 

r7,5 

66,3 

07, (> 
74,5 
66,11 

RuraL 

(7) 

»*.7 

95,6 

33,7 

33,4 
"5,5 
34,0 

PopillUţic pasivii 

Total 

Cifre absolute 

(8) 

7.510,000 

055.900 
384.700 
326.300 
3 fir. 5 00 

Î>3.2OO 
342.(100 

% 

un™ 
(0> 

= .M 

4,5 
51,5 
ky,z 
Cx.o 
55,o 
05,7 
08,3 

( > 2 | 

75.9 

9S,S 
48,3 

39,0 
45," 
34,3 
•P>7 

ii considerat ca staţionar pentru toate aceste ţări, 
procentul populaţiei active feminine, cunoaşte varia-
ţiuni impresionante. Dela 52,2% populaţie activă fe-
meniuă cât ani înregistrat în România şi până la 
numai 17,7% cât dă Statele-lTnite ale Aineiicii, 
distanţa este considerabilă. 
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Evoluţia ticestei populaţii, precum şi datele demo- prielnice unei desvoltări normale a populaţiei, iar 
grafice esenţiale, exprimate atât în valori absolute, acţiunea de organisare raţională, pentru ţaţa noastră, 
cât şi hi cifre relative, sunt detaliate în tabloul care a cadrelor generale ele vieaţă economică şi sociala, se 
urmează, pentru perioada ele timp 1920—1935 inclusiv, află încă la început. De unde, probabil şi această 

Tab. XI,TX". — Mişcarea populaţiei României îa perioada. 1920 
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lipsă, de stabilitate caracteristică fenomenelor demo¬ 
grafice dela noi. 

Urmărind dcalmigul anilor natalitatea, observăm 
i î d i l 

Din analiza cifrelor relative expuse mai sus, ̂ se 
ctmstata,, hi primul rând, intensitatea natalităţii şi a 
mortalităţii, în populaţia ţarii noastre. Jocul alţer-
liant al proporţiilor, ca maxime şi minime simţitor c>[ a c e a s t , l e s t e m a i n i a r C j f̂ ră excepţie, în mediul 
depărtate, arata sensibilitatea unei pomilaţfom taiere, '^ '' ' d c u i n i l u s t r e a z ă dia-
faţâ de eondiţiimile exterioare ale îuediuLui ime, eco- H-iwi, ia>A 1 
nomic şi social. Aceste condiţiuni na sunt totdeauna gmna L. 
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Diagrama L. — 

so- , 

Natalitatea rurală şi urbauă în România 
1501—1535 

3C-

10-

10-

WK 1905 

In ceea ce priveşte tendinţa. însăşi a natalităţii 
ŝe poate constata, urmărind diagrama LI, o continuă 
scădere a ei, scădere clin nenorocite mai accentuată 

Diagrama LI. — fatalitatea şi inortalitata în România 
i—1935 

<e\ 

I 4 9 % în 1922, de 15,7% şi 15-8% l ^ ^ 
si chiar de 15,9% în 1930; valorizare pentru unele 
tari însemnează astăzi proporţia însăşi a natalităţii 
si nicidecum valorile turui excedent natural, aşa cum 
se observă la noi. Dacă însă nu se vor lua măsuri 
urgente România nu va mai cunoaşte asemenea 
excedente naturale. Comparând excedentul satelor 
cu al oraşelor, constatăm că acesta este mult mai 
ridicat în mediul rural. Deci, creşterea populaţiei 
tării noastre, se datoreşte satelor. 
' Vom remarca apoi tendinţa orăşemkn- spre cehhat, 

' caracterttl cel mai puţin stabil al familiei în populatul 
urbana, precum şi proporţia ridicaţii a născuţilor-
morţi, pe care o dau oraşele, spre deosebiri; ele popu¬ 
laţia rurală. , 

Mortalitatea infantilă, este prea puţin deosebita m 
cele două medii, deşi în mediul rural ea întrece uşor 
pe cea din oraşe. Excepţie face perioada premergă¬ 
toare războiului şi amd* 1932 în care mortalitatea 
infantilă din oraşe depăşeşte chiar pe cea din sate. 

Situaţia mortalităţii infantile în cele două medii 
poate fi urmărită cu ajutorul diagramei U I de mai jos. 

Diagrama UI . — Mortalitatea infantilă, în România 
1901—1935 

(sau mai rapidă) decât cea a. mortalităţii generale. De 
unde, o reducere progresivă a excedentului natural 
al populaţiei. 

Fără îndoială că mortalitatea generală este încă 
prea ridicată la noi, dacă ţinem socoteală de cea pe 
care o observăm în alte ţări. Şi este ştiut că — spre 
deosebire de fenomenul natalităţii, care scapă pre¬ 
tutindeni putinţelor actuale ale oricărei. politici de 
populaţie —mortalitatea poate fi influenţată şi re¬ 
dusă, prin mijloace sanitare şi de igienă pubKcă sau 
socială. 

Reducerea mortalităţii este singura soluţie de a 
realiza excedentul natural la care România are dreptul, 
în baza. excepţionalei ei naţionalităţi, şi totodată 
indică domeniul în. care trebue sa se aplice o viguroasă 
şi raţională politică demografică. Mai ales o atenţie 
deosebita, trebue să fie dată mortalităţii infantile, 
care pentru noi constitue una din cele mai grave 
probleme. Sub acest aspect, ne aşezăm în fruntea 
tuturor ţârilor civilizate ale lumii. 

Şi cu toate acestea, gratie acestei excepţionale 
natalităţi, rar întâlnite aiurea, România a cunoscut 
excedente naturale de 14,6% în 1923—1925, de 

1 i ' I } 

5 5 

In sfârşit, problema morti-natalîtaţii în România 
este ilustrată prin diagrama 1,111 privind anul 1931. 

Diagrama UIT. — Morti-natalitaten. în Româniţi îll 

CIFRE ABSOLUTE 

PROPORŢIA LAIOONÂSCimVIl 

RURAL URBAN HURAL 



POPULAŢIA ROMÂNIEI 159 

Pentru a ne putea da seama de felul în care se 
u,şea/.u România, în ansamblul celorlalte ţări, în ceea 
«• priveşte fenomenele demografice fundamentale, 
vom examina tabela comparativă de mai jos. 

viaţă socială şi economică. Populaţia ţării noastre are 
rtn spor considerabil, însă efortul său vital se risipeşte 
în mare parte prin mortalitatea foarte ridicată, mai cu 
seamă aceea a primei, copilării. Mor în România, în 

'L'ab. 1,XV. ~ Mişcarea populaţiei în diverse ţari. 

T A 

jupiniln •) 
l'urlUHfllln . 
Greci n *) 
Jîulgnrla *) 
Polontn . 
Spania +) . 
I.ltunuin . 

Italia 

Cnuoilti •) . 
Olnjirtn , . 
CehuslnviidiL 
i'iiikmln •) 
IlldJlllu ]Utul 
Letonia •) , 
IKnicnmtci 
Tlcliîln •) . 
A l î 

t 
Noua Zclji 
Gt numi In 
Anullu . 
ÎN'n! VCLiin 
A l ] [ I i i . . 

u I 

.1 

6 
7 
S 
9 

10 
II 
12 

14 
15 
16 
17 
iS 
m 

23 

. i i 

Ui 1 

- 1 -
« 1 
Ol 

1 
t i 

3) 

$&,! 
20,8 
20,3 
a 8,8 
37,4 

"5,4 
33,7 
32,5 

22, T 
21,4 
2Q,T 
20,0 
10,2 

^7,7 
'7,1 
17,0 

lf',7 
!<!,!, 
7 A , ţ 
1 f>, ţ 
l <ft !f 

! 5,5 

i-l>7 
r.i1P* 

t 11 L t' 

I V I I M I U L ; 

0 
tn O* 

1 

(1) 

•11,3 
34:2 

3'i,â 
3*,2 
,70,3 
33,' 
33,3 
23,1 
3<>,4 
26,8 

24'i7 
3 3, 2 

«!î 
20,7 
*<W 

r 7,fj 

i7lti 

ts\4 
*?•-
J A", 0 
17." 

i 

i n 

0) 
.17,9 
.l.î." 
34,6 
33,2 
23,11 
30,0 
.75. J-

«9,7 

2 7 .4 

a?,j 

--ii 
- " . ^ 

"hti 
- - • f 
f ̂ ( ţ 

- " , ( 

nj,i 

a v 
E 1 I « 

r 

3 
5 
+ 
3 

T3 
fi 

23 
13 

7 

sţ) 
l i 
id 
M 
15 
T 7 
15 
10 
3 " 

,H 
1 0 

. > 

2 | 

Jll 
I « 
2 1 

H u r t f t U t n t e 

3 
i 

(O 
0> 

(7) 

ifi,i 
'7,2 
'7-5 
15,6 
'4,5 

it,3 
14,0 

o',8 
8,0 

ni 
'3,9 
'3,7 
;o,S 
',1,2 

'5,7 

'"ti 
''/' 

? T,» 
J 2, -

n>4 

0 
ro 

] 
0, 

(8) 

21,2 
20,0 
lt),1 

1,1,4 
16,6 
'7,9 
16,8 
'7,9 
16,2 
13,5 
16,0 
17,0 
11, r 

0,9 
'5,3 

\4Î% 
.7 r , i 

J 1,7 
9,3 

Ito,X 
t {>, î 
f i,H 
TX,T 

ft, 6 
1 J , H 

l'Jt'i 
1 r ,u 

*4,4 
111,1 

10 

Oi 

1 

(,, 

3.1.0 

30,4 

ao,8 
17,3 
Î O . i 

17,3 

11,3 
10,4 
16,1 

14,6 

' , • ? » * 

17,2 

n,a 

IJ..T 
'-'.-/ 

!^J J 

(10) 

3 
3 
7 

IO 
4 
5 

13 

1 
14 
18 

0 
6 

10 

3 : 
= 3 
'7 
27 
iii 
32 
:l» 
2 0 

aC> 
i ţ 

as 
3ti 
3+ 
3 1 
*!) 

1 

t") 

'3,9 
14,0 
12,6 
11, S 
'3,2 

12,a 
10,3 

'4,1 

6,7 

îs, 3 
13,$ 

6,3 
6,1 
5,3 
5,1 
<î,0 
4,3 
ti,l 
1,1 

',7 
(1,3 
4,$ 
8,5 
4,<> 
3,3 
5,' 
1,3 
1,6 

clc n t 

PerlKidr 
0 
n 
1 
Dl 

d») 

/^n 

14,2 
12,8 
13,6 
15,2 
15,4 
10,6 

16,9 
10,3 

9,0 

'3," 
13,3 

7.9 
1,7 
5,1 
5.9 
&>3 
4,0 

iA 
1,1 

7,9 
5..Î 

j r , i 
f>,d 
4i'J 
7,o 
3i3 

i n 

Ti 

1 
n 

(13) 

I M 

14,8 
12,8 
11,8 

6,5 

77,8 
9,6 

lS,2 
12,4 

9,5 

16,2 
15:3 
11,0 
9,6 
5,1 
7.3 

11,0 

7,° '4,4 
s,t 
4,' 

10,7 
7,0 

'3,6 
#,# 

IO,'/ 
6,4 
7)° 

N t! p ţ i a 1 i t a 

ry rY) 

ia 21 

.ST 
a ™ U S1 

(14) 

16 
24 
37 

8 
26 

29 

6 

3° 
1 8 
5 

19 
33 

7 
4 

I I 
3 r 
17 
13 

9 
1 3 
2 5 

r 
14 
2 8 
2 2 

s 
1 

(•5) 

8,1 
7,5 
6,7 
6,5 
9,1 
8,3 
6,7 

6,r 

*,+ 

7," 
8,4 
6,9 
4,6 
8,2 
8,6 
7,9 
6,8 
7,5 
y,S 
8,1 
7,3 
b,1 
9,2 
7,8 

| 

Ci 

dr.) 

9,4 

S,a 
6,9 
7,1 

9,7 
9,2 
7,3 

7,2 
7,3 
9,2 

7,3 
7,1 
9,3 
1,2 
4,6 

7.* 
9,' 
7,5 
8,1 
7,8 
9,9 
7,5 
7,7 
8,7 
7,5 
6,1 
1.5 
6,1 

a* 
1 

Ol 

(17) 

S>8 
7t9 
7i5 

11,0 

7,5 
(J,0 

10,0 

7,3 
8,2 

10,0 

4,9 
8,4 
7,9 

10,6 
3,o 
9.S 
S,T 

10,6 
7,7 
8,0 
0,4 
7,7 
6,3 
0,6 

Iii în purliimlu •--10.1J. 

In toate ţările observăm o descreştere a intensităţii 
k'uomaielor demografice, dacă comparam perioada 
Ki.ii -\<.y2b (mai activă, ca o reacţinne pentru re-
piirart'ii pierclerilor provocate de războiul mondial}, 
cu ultima perioadă luată în considerare, adică 
njji 1034. O încercare de ameliorare a exceden¬ 
tului natural, prin reducerea mortalităţii, se schiţează 
în Spania, în Japonia şi Iugoslavia. Iu genere însă, 
excedentul natural scade în toate ţările, clin pricină 
cil ţii natalitatea sa reduce într'un ritm mai accelerat 
fh'ci'it mortalitatea generală. Remarcăm de asemeni 
11 creştete, în ultimul timp, a nupţialităţii, în câteva 
ţilri germanice sau anglo-saxoue: Germania, Suedia, 
Iiuuemarea şi Anglia. 

Iu ceea ce priveşte Româniţi, constatăm că se aşează 
în locul întâi, având cea mai mare natalitate dintre 
toate cele 32 ţări enumerate în tabela IyV. Din ne¬ 
norocire însă, ocupă tot locul întâi şi în ceea ce pri¬ 
veşte mortalitatea, astfel încât, în privinţa exceden¬ 
tului natural, România cedează locul Argentinei, 
Japoniei, Jtigoslaviei şi Bulgariei, clasificându-se a 6-a, 
după Polonia cu care însă se găseşte la paritate, având 
acelaşi excedent natural de 12,9%. Nu mai insistăm 
asupra acestei situaţii, care se datoreşte exclusiv 
lipsei de organizare, atât a mijloacelor sanitare de 
combatere a mortalităţii, cât şi a cadrelor generale de 

fiecare an, în mijlociu, 120,000 copii înainte de a îm¬ 
plini un an, iar în al doilea an, nu număr impresionant 
mor din cauza gastro-enteritelor de origină alimentară 
şi bronclio-pneumoniilor, cauze cari, chiar dacă nu 
s'ar înlătura cu totul, pot fi însă considerabil reduse. 

Mortalitatea infantilă în România, faţă de celelalte 
ţări, în 1933, a fost următoarea: 
Tub, LV. — Mortalitatea infantilă în diverse ţări în 1933. 
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Nor venin fii)3^) 
Olilmln 

Dcccac s 
I 011 Ui 

'7,4 
!(;7 
• •1,4 

îl,J 
1,3 
s,r, 
A ' , l 

7,6 
7,6 

•1,4 
3,9 
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Aceeaşi obsedanta constatare ne pune în evidenţă 
şi acest tablou. Dacă mortalitatea infantilă în Ioc să 
rămână la proporţia de 17,4%, s'ar reduce la nivelul 
modest, cu ideal, al Cehoslovaciei sau Letoniei, de 
pildă, excedentul natural al ţării noastre s'ar îmbu¬ 
nătăţi cil un surplus de 30.000—40.000 copii, în 
fiecare an. 

Tn sfârşit, pentru a ne da seama de importanţa şi 
greutatea intervenţiei războiului mondial în complexul 
fenomenelor biologice şi sociale ale ţării noastre, v o m 
analiza problema sub aspectul ei global. 

Se ştie că cifra populaţiei României la da ta recen¬ 
sământului din 39. XII.'1930 a fost de 18.052.896 
locuitori. 

Tab. LVI. — Evolufia numerică a populaţiei pe provincii în 193°—*935 

Populaţia probabilB Ia fiecare i Iulie 

ANII 

U) 

Transilvania Basarabia Afoldova 

' CiffC : . 5 • Cifre | _ . | 1 Cifre 
; absolute • • — • absolute • ° •*• i absolute 

U) (5'' (8) 

2.503.409 

! i i >• 
t-533 

17,74 ţ 3 
sţ,6g 2.972.167 

z6,06 

15,97 

Cifre 
absolute 

(9 ) 

3.437,498 

=.«8.659 
2.+90-547 
3.S33.3Î4 
2.580/137 
2.6I3.B33 

(10) 

absolute 

13,4* 
1-3,55 

3,13 

1.52B.1B1 
6 

.5 
I.549.467 S,ţl 
I.57O.O9O 
I-S93.37S 
1.608.B05 

1.6x7.615 

Cifie 
absolute 

(.3) 

8,4* 

l4 
3,4' 
S.43 
8,43 

1.390.243 

,408.793 
8 

•.«7.+II 

1.443.384 

(14) 

7,70 

7,68 
7,65 
7,6o 
7,55 
7,53 

7,51 

lliictlvluu 

CifW 

(15) 

. 1 CJfi-c 
absolute 

341.53! 

942.117 
942,892 
942,050 
943.103 
940,865 

94c.5SG 

5,19 
5,T2 
S.OS 
4,99 
4,93 

4,9° 

853.524 

858,4.67 
868,745 
377,355 
SS7.O75 
892.435 

836.829 

4,7° 
4.69 
4.6? 
4,07 

CUre 

830.80a 
«46.596 
853,578 
66 

*i î'.'P^i^îj-* ^ trv-er.i.ita.'iiitali:i: -3.XII.930. *•} Populara probabilă la 31.XII,935, 

Se tQţefcge astfe! de ce populaţia României nu reali¬ 
zează ritmul normal ile creştere la care ar avea dreptul 
graţif remarcabilei sale natalităţi. 

Iată de ce, cu toată excelenta sa natalitate, România 
este întrecută, în ceea ce priveşte ritmul de creştere 
al populaţiei, de ţările vecine: Bulgaria, Polonia şi 
Jugutflavia, fi chiar de Olanda a cărei nataEtate ne 
este cu mult inferioară (33,4% faţă de 21,4%, în 
perioada K}ji—34). 

Xu va fi lipsit de interes să analizăm, în sfârşit, 
greutatea numerica specifică, a fiecărei provincii faţă 
de îotaîul populaţiei ţării. începând din 1930 şi până 
în 1935. 

Pornind dela proporţiile pe care le deţine fiecare 
provincie din totalul populaţiei ţării, la data recen¬ 
sământului din 1030, constatăm un fapt foarte semni¬ 
ficativ, şi anume: pe când procentele Vechiului Regat 
şi ale Basarabiei sunt în continuă creştere, cele ale 
Transilvaniei, Banatului. Crişanei-Maramureş şi Bu-
cm-uiei. descresc lent, dar sigur. Explicaţia stă în 
faptul că pe când Vechiul Regat şi Basarabia au o 
natalitate forte şi un excedent ridicat, cel al pro¬ 
vinciilor alipite este simţitor mai redus. Deci, pentru 
restabilirea echilibrului între populaţiile provinciilor 
ţării, vom asista, mai curând sau mai târziu, şi în ra¬ 
port direct cu stările economice locale, la o deplasare 
a locuitorilor din Vechiul Regat şi Basarabia spre 
celelalte provincii. Pe lângă semnificaţia lui socială 
şi economica, fenomenul are o importanţă deosebită 
in ceea ce priveşte structura etnică viitoare, atât a. 
populaţiei ţării în genere, cât şi a-oraşelor din pro¬ 
vinciile alipite, în special. 

Pornind dela această cifra şi pe baza excedentului 
natural anual, am stabilit cifra probabilă a ţârii la 
sfârşitul anului 1920 adică: 15.628.474 locuitori. 
Dacă vom încerca să precizăm cifra probabilă, a popu¬ 
laţiei României în graniţele ei actuale, însă. pentru 
anul 1910, obţinem următoarele cifre: 

ROMÂNIA 
Vechiul Regat (fără Dutostor $i Caliacra) . 
Durostor şi Caliacra 274.090 
Basarabia . 2.410,000 
Transilvania 2,5)78,241 
Crişana-Hamniiireş l.326.iro 
Banat 9GB.947 
Bucovina So,[.3ţ)7 

Prin urmare, cifra probabilă a populaţiei, adicg, 
15.728.597 locuitori, găsită în anul 1910 în teritoriul 
aflat astăzi sub suveranitatea Statului român, era 
mai mare cu 100.000 locuitori decât cea de 15.628,474 
locuitori, cu care România întregită a pornit în 1920 
la reconstituirea sa ca Stat naţional. Ceea ce în¬ 
seamnă că daca anexiunea provinciilor icnnâiieşti s'ar 
fi putut face fără războiu, iar ritmul de creştere ar H 
fost acelaşi, în 1930 populaţia României ar fi trebuit 
să fie de cea. 20.600.000 locuitori şi nu de iS.052,896. 
Deci teritoriul actual al României a pierdut peşte 
2.500.000 locuitori, sau excedentul r>e ' u n întreg 
deceniu, de pe urma războiului mondial, pierdere 
constituită din: morţii în războiu, scăderea natalităţii, 
creşterea considerabilă a mortaEtăţii generale ia. 
populaţia civilă, şi în sfârşit prin emigrarea populaţiei 
minoritare odată cu alipirea nouilor provincii. 

dr. s. tn, şi d. c, g. 
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însuşirile sufleteşti ale unei populaţii sunt condi¬ 
ţionate de trei factori principali: de fondul biologic 
ereditar al populaţiei, de mediul geografic şi de 
caracterele instituţionale dobândite de populaţie în 
timpul evoluţiei sale istorice. 

In fondul biologic ereditar sunt cuprinse dispoziţiile 
organice cu care indivizii care compun populaţia 
vin pe lume, dispoziţii care regulează în mod direct 
funcţiunile vieţii vegetative ale populaţiei şi prin 
acestea, indirect, pe acelea ale vieţii sufleteşti. In 
acest fund biologic ereditar ceeace interesează sunt 
dispoziţiuuile deficiente şi patogene, care scapă de 
sub influenţa oricărei educaţiuni. Normalul inte¬ 
resează mai puţin, fiindcă el poate fi îndrumat. 
Anormalul, adică dispoziţiile bolnăvicioase, crează 
piedici şi fatalităţi pe care nici o putere nu le poate 
înlătura. 

In mediul geografic intra toate formele de energie 
eare înconjoară şi provoacă reacţruuî în sufletul popu¬ 
laţiei: clima, natura .solului, posibilităţile de pro¬ 
ducţie pe terenul muncii, flora şi fauna, natura 
graniţelor, etc. 

In sfârşit, în caracterele instituţionale sunt cu¬ 
prinse manifestările, tipice de natură spirituala. Ele 
MU ut diferite de aceLea provocate de fondul biologic 
ereditar şi de mediul geografic; sunt manifestări apar¬ 
ţinând experienţei istorice a populaţiei, care prin 
tradiţie KC repeta în mod constant în decursul unei 
lungi durate de timp, In numărul acestora sunt: vor¬ 
birea, obiceiurile! morale şi juridice, concepţiunile pre¬ 
ferate în preţuirea lumii şi a vieţii, trăsăturile na¬ 
ţionale. 

Actualitatea sufletească a unei populaţii este con¬ 
diţionată do. câteşi trei aceşti factori. Dar nu într'o 
măsură egală, Populaţiile cu trecut istorie, în sufletul 
căvom caracterele instituţionale au ajuns la o con¬ 
sistenţă puternică, îşi au actualitatea sufletească, în 
primul rând, influenţată de caracterele instituţionale, 
şi numai m al doilea rând de ceilalţi factori. lfoiidul 
biologic ereditar şi mediul geografic stăpânesc su¬ 
fletul populaţiilor tinere, fără trecut istoric şi fără. 
puternice caractere instituţionale. Intre cei trei iac-
toii există aşa dar, în, ceeace priveşte influenţa lor, 
o coutrarletate. I,a populaţiile cu instituţii spiri¬ 
tuale inconsistente, influenţele factorului ereditar şi 
a mediului geografic sunt covârşitoare. I> cave, dim¬ 
potrivă, instituţiile spirituale sunt puternice, influen¬ 

ţele celorlalţi factori sunt reduse. Spiritualitatea este 
ca o armătură de izolare, Ea dă posibilitate unor 
pc-pulaţiuni să-şi croiască un destin propriu, eman¬ 
cipat de jugul biologic şi geografic al condiţiunilor 
lor de viaţă. Populaţiile capabile de asemeni instituţii 
spirituale sunt popoarele cu cultură naţională, adică, 
popoarele creatoare de originalitate sufletească în 
istoria omenirii. 

Nu toate populaţiile sunt capabile de cultură na¬ 
ţională. Spiritualitatea nn este un produs al timpului. 
Sunt populaţii care trăiesc mii de ani fără. ca în su¬ 
fletul lor sa prindă rădăcini caracterele instituţionale. 
Ele trăiesc într'o veşnică copilărie, având sufletul 
stăpânit, când de influenţa eredităţii biologice, când 
de influenţa mediului geografic. Populaţiile, care ss 
ridică la o cultura naţională, au în ele particulari¬ 
tatea de a-şi cristaliza experienţa istorică în instituţii 
de natură spirituală, instituţii care odată înrădăcinate 
preiau conducerea vieţii lor sufleteşti. Populaţiile 
acestea reuşesc să îndrumeze, după normele dictate 
de voinţa lor, atât manifestările care stau sub in¬ 
fluenţa factorului ereditar, cât şi manifestările de sub 
influenţa factorului geografic. 

Prin urmare, psihologia socială care are de obiect 
studiul vieţii sufleteşti a organismelor sociale, se gă¬ 
seşte, după populaţie, înaintea unei vieţi sufleteşti 
deosebite. Când studiază sufletul unei populaţii, lip¬ 
site de o armătură spirituală, obiectul ei se reduce 
la studierea manifestărilor sufleteşti simple, pe ju¬ 
mătate biologice. In cazul acesta, nelegând de sufletul 
populaţiei o finalitate spirituală proprie, ea rămâne 
pe planul reacţiunilor sufleteşti condiţionate de fac¬ 
torul ereditar şi de mediul geografic. Populaţiile de 
sălbateci, bunăoară, aproape că nu prezintă psiho¬ 
logiei sociale ceva interesant pentru cercetare, ele 
sunt de preferinţă obiect de studiu pentru etnografie 
şi sociologie. 

In cazul însă, când psihologia sociala are să cer¬ 
ceteze sufletul mior populaţii cu trecut istoric şi cu 
instituţii spirituale bine înrădăcinate, atunci obiectul 
său este cu totul schimbat. Sufletul acestor din urmă 
populaţii are mtr'însul realităţi supra-biologice, care 
trebuesc explicate pe planul unei finalităţi spirituale. 
Şi ceeace este mai anevoios: nu pe planul aceleiaşi 
finalităţi spirituale pentru toate populaţiile, ci pe 
planul unei finalităţi speciale pentru fiecare populaţie 
în parte. Acesta este cazul populaţiilor pe. care le 
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numim popoare culte, sau naţiuni creatoare de ori¬ 
ginalitate sufletească. Dacă la cercetarea sufletului, 
pe care îl au populaţiile sălbatice, obiectul psihologiei 
sociale aproape că este inexistent, sau se confundă 
cu obiectul altor ştiinţe, Ia cercetarea sufletului, pe 
care îl au popoarele culte, obiectul psihologiei sociale 
nu numai că este existent, dar el se multiplică după 
numărul acestor popoare. Avem nu o singură psiho¬ 
logie sociaiă pentru toate popoarele culte, ci avem 
psihologii sociale diferite: psihologia socială a popo¬ 
rului englez, psihologia socială a poporului francez, 
psihologia sociala a poporului german şi aşa pentru 
îiecare popor cult în parte. Aceea ce este o realitate 
sufletească ia sufletul unui popor nu este şi în su¬ 
fletul altui popor. Fiecare popor cult îşi are structura 
şi evoluţia sufletească proprii sie-şi; îşi are destinul său. 

Aceste consideraţii fac sa întrevedem dificultăţile 
care însoţesc cercetările de psihologie socială. Cu cât 
UE popor are o cultura mai veche şi mai originală, 
cu atât ştiinţa despre sufletul său are de cercetat 
un obiect mai special, mai singular. Datele statistice 
şi experimentale, pe care se fundează psihologia so¬ 
cială a unui popor nu pot fi utilizate la psihologia 
sociala a altui popor, fiindcă spiritualitatea fiecărui 
popor stă de sine şi această spiritualitate trebue mai 
întâi înţeleasă pentru a putea în urmă interpreta 
datele pe care le dă statistica şi experienţa. Cu alte 
cuvinte, ştiinţa psihologiei sociale nu este o ştiinţă 
liberă. în înţelesul că ea îşi adună cunoştinţele clădind 
numai ţie baza postulatelor logicei, ci ea se subordo¬ 
nează deîa început finalităţii spirituale în caTe se 
desfăşură istoria poporului la caTe se aplică; ea de¬ 
pinde de idealul pe care îl urmăreşte poporul care 
îi constitue obiectul *}. 

La popoarele cu cultură veche şi originală dificul¬ 
tăţile acestea se pot în parte birui prin lumina pe 
care o răspândeşte idealul lor, care este bine prins 
in instituţiile pe care !e-a inspirat. La popoarele cu 
o cultură mai nouă şi nu atât de originală, dificultăţile 
raman mari. Aproape de nebiruit. Acesta este casml 
psihologiei sociale a poporului român. 

Oricâte date statistice şi observaţii scoase din ex¬ 
perienţă am avea strânse asupra vieţii sufleteşti a 
poporului român, întru cât lipseşte conştiinţa clară 
a finalităţii spirituale a acestei vieţi, interpretarea 
datelor se va face în mod nesigur. Datele pot cel 
muft_ să justifice o finalitate spirituală desvăluită 
pro îastituţu precise şi desăvârşite, dar când această 
nnalrtate nu este desvăluită, sau este desvăluită în 
moă nebulos şi fragmentar, atunci ele pot servi cel 
mult ca mdicii supuse discuţiei. Conştiinţa poporului 
roman are până acum despre finalitatea spirituali-

s, Uţu sale numai indicii şi încă indicii vagi 

sa schiţăm în 
privitoare £ m a l ] o s c â t e v a 

şirile sufleteşti ale poporului român, sub latura vieţii 
sale sociale şi economice. 

Aceste date sunt obţinute, în cea mai mare parte, 
prin. compararea manifestărilor sufleteşti obişnuite 
Românului, cu acelea pe care le găsim la popoarele 
culte apusene. AceastS. comparare a'ar fi putnt face ,« 
şi cu manifestările sufleteşti ale popoarelor învecinate 
Românului şi aceasta ar fi fost poate de recoman¬ 
dat; am preferat totuşi pe cealaltă, fiindcă se 
poate face pe baza unui material mai precis şi mai 
controlabil. In afară de aceasta, cum în viaţa socială 
şi economică a poporului român a fost, în timpul, din 
^̂ rmă mai ales, tendinţa de a se imita instituţiile din 
Apus, compararea aleasă de noi are folosul des 
a ilustra 'tocmai, în perspectiva acestei tendinţe de 
imitare, unele din cele mai caracteristice dispoziţii 
ale sufletului românesc. 

Datele noastre sunt aşa dar, cu precădere, dobune' 
dite prin metoda comparativă. 

începem cu acelea care se impun dela prima 
vedere. 

Intre acestea: individualismul sufletului românesc 
ţă de inviduaăsrnul popoarelor cuffe""aptîseHeT 

D p e individualismul românesc s'a vorbit adeseori. 
"Unii au făcut diatr'însul principala trăsătură caracteri¬ 
stică a Românului. Românului nvi-i place tovărăşia, 
El vrea să fie de capul lui, stăpân absolut la el în 
casă. Cu o părticică de proprietate cât de mică, dar 
care să fie a lui. Din această cauză el înclina puţin 
spre anarhie. Acest individualism românesc însă mi. 
implică spiritul de iniţiativă înviata economică si 
prea puţin spiritul de independenţa în viaţa politica 
şi socială, cele două însuşiri cu care se caracteiizea?& 
individualismul popoarelor culte apusene şi care#8p 
stitue sufletul burghez. Marea majoritate a popukţiei 
satelor româneşti n'are într'însa nici o asemănare cu 
sufletul burghez. Din mijlocul ei nu ies indivizi în¬ 
treprinzători, cari să rişte odihna şi avutul pentitt 
a se îmbogăţi prin mijloace neîncercate. Populaţia 
satelor româneşti, dimpotrivă, stă sub tradiţia muncii 
colective. Fiecare sătean face ceeace crede că va 
face toată lumea. N'are îndemnul să înceapă o muncă, 
decât la termenele fixate prin obicei. A ieşi clin rândul 
lumii este, pentru săteanul român, mi t m simplu risc, 
ci o nebunie. De aceea slabele rezultate date de 
şcoalefc primare rurale la noi, Copilul de sătean în¬ 
vaţă w şcoala sa fie cu iniţiativă, fiindcă şcoala 
noastră este croită pe modelul şcoalelor burgheze 
apusene dar cu toate sfaturile primite, copilul de 
sătean când lese din şcoală se supune tradiţii colec-

£ 3 S S S 8 * 6 c u a a pomenit ]a d î * 
c o l e c t i v* ' d e altnrintreli, 

s ă t e ? t i ' odinioară, 
a c e a s t ă tradiţie 

r o m â n eŞti ^t durat. Când 

ştierea 
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Individualismul românesc este prin turnare de altă 
natură decât acela cunoscut în Apusul european. In 
Apusul eitropean individualismul se manifestă pe 
planul vieţii sociale şi economice, este creator de 
instituţii, pe când individualismul românesc este 
o simplă reacţie subiectivă, :uţţ_egocentrism,_ sub in¬ 
fluenţa factorului biologic ereditar. Dacă, cu vremea, 
acest individualism românesc poate fi educat şi trans¬ 
format într'im individualism creator de instituţii este 
o altă chestiune. Educaţia şi transformarea'nu se 
poate opera, decât sub influenţa factorului spiritual. 
Treime mai întâi rculixată o voinţă unitară a sufle¬ 
tului r« un fine rtc care sît-şi facă un ideal din sufletul 
IIUVK'IKV. si sub conducerea căreia să se facă educaţia 
şi transformarea individualismului subiectiv într'îm 
individualism instituţional Nimeni nu poate pre¬ 
vedea, dacă această voinţă se va realiza pe curând; 
ceva mai mult: dacă se va realiza vreodată. Căci 
nu este numaidecât .un postulat al istoriei omeneşti, 
ca,toate popoarele de pe pământ să ajungă ]a indi¬ 
vidualismul comercial burghez. Pot fi şi alte idealuri. 

O caracteristică a sufletului românesc, care se 
poate constata iarăşi dela o primă privire com¬ 
parativă, .eate._na)e.rse,Ygi"gnţa_la-lucrul început. Ro¬ 
mânul, este greu până se apucă de ceva", că de lăsat 
se laşii uşor, zice un scriitor popular. Activitatea Ro¬ 
mânului o compari! mulţi cu un foc de paie. In Apus, 
omul se înfige adânc cu munca sa în natură; Ro¬ 
mânul rămâne la suprafaţă. Omul din Apus face opere 
durabile, pe când Românul improvizează. Şi cu toate 
acestea tot despre Român se afirmă, cu aceeaşi drep¬ 
tate, că o^ejtodjaluj^ este conservator 
şi tradiţionalist. Cum se împacă ace*sfe""caractensti'ci 
care sunt opuse? Cine este fără perseverenţă, este şi 
fără r&bdare, Cine improvizează nu este conservator. 

Să examinăm mai de aproape neperseverenţa Ia 
lucru, Iţa este în adevăr reală la Român, dar cu con¬ 
diţia să nu o extindem la orice fel de lucru. Sunt 
lucruri pe care Românul le începe cu greu Şi le lasă 
uşor, clar sunt lucruri pe care Românul, dacă le 
începe, nu le mai lasă niciodată. Un. Român proprietar 
de pământ este cel mai perseverent muncitor agricol, 
l'ie câştigul Ini cât ele mic, el nu se îndură sfi-şi pă¬ 
răsească ogorul. Această perseverenţă a muncitorului 
român de a nu se despărţi de lotul său de pământ, 
chiui când lotul este mic şi mi-i asigură subsistenţa 
csU', pi-iitrii propăşirea economiei naţionale, o piedecă 
serioasa, după părerea unora. 

Alaiuri de perseverenţa la luciul din agricultură, 
s'ar mai putea cita şi alte cazuri de perseverenţă la 
populaţia nmuineaseu. Iwte cliept, însă, că astăzi 
aceste cazuri sunt mai puţin numeroase ca în trecut. 
In trecutul românesc, chiar cel mai apropiat, se în-
tâlnosc «fţiuni întregi dedate la ocupaţii profesionale, 
continuate din tată în fiu. Cum erau sate de agri¬ 
cultori, erau sate de pescari, rotari, ciobani, căruţaşi, 
viticultori, e tc , care în majoritatea ior nu schimbau 
de ocupaţie. Aşa cum îmbrăcămintea era fixată pe 
regiuni', şt nimeni nu îndrăznea să o modifice, aşa 
era şi CU felul de muncă. Un bănăţean, un ungurean, 
un -muntean, un moldovean, etc, im erau în trecutul 

nostru simple denumiri geografice, d erau caracte¬ 
rizări de port şi de ocupaţie; erau tipuri sociale, 
^ Neperseverenţa la lucru şi-a făcut apariţia de abia 
în secolul XIX deodată cu înnoirea organizaţiei Sta¬ 
tului român. Această înnoire de organizare a' deschis 
drum înmulţirii de politicieni şi de slujbaşi la Stat. 
S'au făcut din « politică D şi din t slujbă.», profesiuni 
de muncă uşoară, care în scurtă vreme au concurat 
cu succes toate celelalte profesiuni. Politicienilor şi 
slujbaşilor le trebuia însă o specialitate. Pe aceasta 
nu le-o putea impune tradiţia Statului român, care 
tocmai se înnoia. Specialitatea trebuia organizată prin 
imitaţie după alte State străine. Astfel începe epoca 
improvizaţiilor profesionale. Pentru a-şi găsi o între¬ 
buinţare şi deci o justificare la plata pe care şt-o lua 
din bugetul Statului, doritorul de politică şi de slujbă 
trebuia el însuşi să-şi definească rostul activităţii. 
liX nu putea să facă aceasta mai bine decât invocând 
aceea ce se face aiurea. Aşa se face în Franţa, deci 
aşa trebue să se facă şi în România. 

Perseverenţa la lucru se susţine la toate popoarele 
printr'un singur mijloc. Prin selecţiunea candidaţilor 
la profesiune. Selecţiunea s'a operat în trecut prin 
tradiţia de iarnilie. Astăzi ea se operează prin voinţă, 
în mod raţional. Unde profesiunile se ocupă fără 
selecţie avem neperseverenţa la luciu. 

l,a noi, acesta a fost cazul. Cele mai râvnite pro¬ 
fesiuni, slujbele de Stat, s'au ocupat fără selecţie, 
pentru motivul că ele, în cea mai mare parte, erau 
improvizaţii suggerate de aceea ce se făcea aiurea în 
E/uropa. Improvizaţiile au trebuit să sufere apoi co¬ 
rectări, adică improvizaţii au trebuit să schimbe de 
ocupaţie. Cum slujbele la Stat erau cele mai dorite 
dintre profesiuni, este uşor de înţeles pentru ce ne¬ 
perseverenţa s'a lăţit în. munca românească. 

Găsim aşa dar şi la această caracteristică, aceea 
ce am găsit, mai înainte, la individualism. O ne¬ 
potrivire între factorul ereditar şi factorul institu¬ 
ţional. Românul este, prin natura sa ereditară, per¬ 
severent la lucru, cum este şi răbdător, conservator, 
tradiţionalist, dar această natură ereditară a lui a 
fost pervertită de o greşită viaţă instituţională, imi¬ 
tată după străini. El este ueperseverent fiindcă insti¬ 
tuţiile Statului l-an obligat la improvizaţii. 

Caracteristicile sufleteşti despre care am vorbit 
până aci sunt condiţionate, în mod direct, de fac¬ 
torul ereditar şi, în mod indirect, de cel geografic. 
Pentru a le defini pe amândouă în mod precis ar 
trebui să ayera date statistice, sprijinite pe nume¬ 
roase măsurători antropologice şi psihologice, ^ care, 
din nefericire, lipsesc. D 'abia de doi-trei ani s'a in¬ 
trodus şi în şcolile noastre primare şi secundare fişa 
individualităţii elevului din care avem. câteva date 
privitoare la'tipul psihologic românesc, date încă cu 
totul insuficiente pentru scopul nostru. Pentru pre¬ 
cizarea individualismului românesc, ne-ar fi de folos 
măsurători caie să se raporteze la evoluţia persona¬ 
lităţii şi în special acelea care ar indica procentul 
celor egocentrici. De asemenea de mare folos ar fi 
măsurătorile care stabilesc proporţia sttpranormalilor, 
normalilor şi subnormalilor în colectivul românesc. 
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Nil avem nici de unele, nici de altele. .Singurele date 
statistice pe care le avem şi le putem folosi pentru 
scopul nostru sunt datele privitoare la raportul dintre 
numărul elevilor care se înscriu în şcoli şi numărul 
elevilor care absolvă şcoala. Acest raport este uimitor. 
Interpretarea lui ne 'duce la constatarea că sufletul 
românesc, într'o afacere aşa de serioasă cum este 
aceea a educaţiei, se manifestă într'un mod excesiv 
de subiectiv. Cea mai mică greutate ivita în calea 
educaţiei, este motiv de întrerupere. Marea majori¬ 
tate a elevilor noştri nu ajung să practice carierele 
indicate de titulatura şcoalelor în care ei au pornit 
să se înscrie, ci practică aceea ce improvizaţia ie-a 
dăruit. 

Aceasta se poate vedea din următoarele date sta¬ 
tistice pe care Ie împrumutam din cartea d-lui Iosif 
I. Gabrea, Şcoala Românească, structura şl politica ei, 

g g 3 ) 
• 'Rămânerea pe drum, adică părăsirea şcoalei înainte 
de absolvire, începe dela învăţământul primar. In 
cel rural, mai mult decât în cel urban. 

Intre anii iqzr—1932 au fost înscrişi în medie 
anuaiâ. în şcolile rnrale {şcolile au fost 11,104 în 

10,21 —1922 şi 13-777 î*1 I93I—1032) u n număr de 
elevi între 1.245,914 si 1.795.037. Am avut astfel în 
timpul acestor zece ani un uumăr de aproximativ 
i6.ctoo.ooo înscrişi. Dintre aceştia au absolvit aproxi¬ 
mativ ntunaî 730.000. In medie anuaiâ 70.000. Pentru 
aceşti 70.000 absolvenţi anuali, am întreţinut în 
medie anuală 25.000 de învăţători. 

In şeoiîSe urbane, situaţia este ceva mai bună, dar 
fără sâ se depărteze prea mult. Aci, în aceiaşi ani, 
am avut 2.270.000 elevi înscrişi, dintre care au ab¬ 
solvit 174.000. Aceste şcoli sunt în număr de apro¬ 
ximativ i.cioo şi au peste 3.500 învăţători. 

Şeoîile primare însă nu prepară pentru cariere prac¬ 
tice, ci ele dau o cultură elementară. Asupra lor nu 
treb'.se să insistăm. Totuşi disproporţia dintre numărul 
elevilor înscrişi şi al elevilor absolvenţi este o indicaţie 
preţioasă, chiar mărginită Ia şcoala primară. Impro¬ 
vizaţia începe de jos. 

Dăm. după acelaşi autor, datele statistice asupra 
aceluiaşi raport, constatat Ia şcolile celelalte: secun¬ 
dare, normale, profesionale, superioare, etc. 

In cursul anilor 1921—1932 au fost înscrişi în şcoala 
secundară de Stat (şcoli medii, gimnazii licee de 
băieţi si fete) un număr de 1.243.911. Au absolvit 
în caisul acestor ani aproximativ numai 95.000. 

La învăţământul secundar particular, acelaşi ra¬ 
port: 1.395.918 înscrişi, 107.250 absolvenţi. 

Am socotit la învăţământul secundar, ca absol¬ 
venţi, pe elevii cari au terminat ultima clasă de 
liceu, iar au pe bacalaureaţi, căci dacă ar fi fost 
să considerăm pe bacalaureaţi disproporţia ar fi fost 
şi tnai mare. Din absolvenţii ultimei clase, care se 
prezintă k bacalaureat, reuşesc d'abia jumătate. 

Să tirmărim datele statistice mai departe, şi anume 
la şcolile care se leagă direct cu carierele practice. 
Situaţia nu devine mai bună. 

t a şcolile normale de învăţători şi învăţătoare, 

') Tipografia Torqnţln, Bucureşti. 

care sunt şcoli de specializare profesională, s'au înscris 
în cursul'ariilor 1921—1932 un număr de 238.654 
de elevi. Au absolvit cu diplomă 39.748. 

In seminariile teologice, şcoli de pură pregătire 
profesională, s'au înscris în cursul aceloraşi tini 
49.812 elevi şi au absolvit cu diplomă 4.860. 

La liceele militare, în aceiaşi ani: 20.612 înscrişii; 
3.238 absolvenţi. 

In învăţământul profesional şi menajer pentru fete, 
s'au înscris în cursul anilor 1921—1932 iui număr 
de ng.373 eleve; au absolvit 7.587. 

In învăţământul comercial, s'au înscria în cursul 
anilor 1921—1932, la şcolile de Stat. un nnnifu de 
204.066 de elevi; au absolvit 30.712. 

In învăţământul meseriilor, pe aceeaşi perioadă, 
s'au înscris 142.053; au absolvit 18.431, adică în 
medie câte 1800—2000 de absolvenţi pe au, la un 
număr cam tot atâta de profesori. Câţi rjrofesori 
aţâţi absolvenţi au dat şcolile noastre comerciale 
între 1921—1932. 

In sfârşit, în învăţământul superior, universitar şi 
tehnic, disproporţia este catastrofală, căci aci ar fi 
de presupus, că situaţia n'are să mai fie aceeaşi. Un 
tânăr ajuns să se înscrie într'o facultate de drept, 
de ştiinţă, de medicină, de litere, etc , sau într'o 
Şcoală Politehnică, sau într'o Academie de înalte 
studii comerciale, se presupune câ nu mai merge 
la întâmplare; el candidează la o carieră bitie defi¬ 
nită, în vederea căreia a fost selecţionat de şcolile 
prin care a trecut până aci şi vrea o carieră pentru 
care se simte cu tragere de inimă. Cu toate acestea 
situaţia este aceeaşi. 

La Facultatea de Drept au fost înscrişi, în perioada 
anilor 1921—1933, uti ntnnâr de 122.035 de studeafifr 
Au eşit licenţiaţi 8.673. 

In aceeaşi perioadă la Facultatea de Ştiinţe, s'au 
înscris 40.620 şi au eşit licenţiaţi 2.875. 

La Facultatea de Medicină: înscrişi 31.759, iar 
absolvenţi, doctori 3,852. 

La Facultatea de Litere, 58.353 înscrişi, 5.232 li¬ 
cenţiaţi. 

La şcolile superioare politehnice, în aceeaşi perioadă 
de ani, 11.579 înscrişi; 1.588 absolvenţi. 

La Academie de înalte Ştiinţe Comerciale din 
Bucureşti, găsim în studiul d-lui 'c. Kiriţescu, Pro¬ 
blema Educaţiei dirijate (Institutul Social Român, 
1937), următoarele date pentru ultimii ani (1930-1934), 
media anuală: 3.400 înscrişi şi 250 licenţiaţi."La Cluj, 
faţă de 931 înscrişi, în 1934, numai 42' licenţiaţi. 

Intre cauzele, care produc această disproporţie 
dintre numărul celor înscrişi şi numărul celor absol¬ 
venţi, este logic să enumerăm cazurile de mortalitate 
precum şi dificultăţile economice pe care elevii au 
avut să le învingă. în. susţinerea lor la şcoală, totuşi, 
oricât de mare ar fi partea ce se cuvine acestor cauze, 
rămâne destul de importantă partea ce se cuvine a 
fi atribuita dispoziţiilor înnăscute, sau provocate de 
înnoirea organizării Statului, în sufletul românesc. 
In preocupările acestui.suflet, constatăm că alegerea 
unei cariere joacă un rol puţin important. Această 
constatare se explică prin nepotrivirea dintre sufletul 
românesc şi sufletul burghez, Sufletul românesc se 
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adaptează, la instituţiile Statului său, instituţii imitate 
dui>ă acelea ale popoarelor din Apus, numai prin 
atitudini subiective ţi improvizate. El. njL.trâeşte în 
spiritualitatea sa proprie. 

Sufletului românesc i s'au mai atribuit încă alte 
rnulte caracteristice. S'a spus cădeşte; nedjscîpiirjat 
în aceea ce priveşte munca pe* ferenul economic. 
Pe când celelalte popoare din Apus păstrează muncii 
ua ritm regulat, ca de ceasornic, poporul român cu¬ 
noaşte munca desordonată, sub forma mai mult de 
joc. Românul au munceşte metodic, ci în salturi; 
are lungi perioade de odihnă, iar la nevoie dâ pe 
brânci şi face muncă de sclav. Apoi, ca de o altă 
caracteristică a sufletului românesc, s'a vorbit de lipsa 
spiritului comercial. Marea majoritate a popuiaţiei 
ik sate, în România, nu ştie valora lucrurile după 
valoarea lor de schimb, ci numai după valoarea lor 
•fuîwetivi de uz. I'n ţăran român vinde aproape pe 
nimic produsele pe care ie are în cantitate mare şi 
ite un preţ disproporţionat de mare pentru marfa 
sie rar?; ;ire absolută nevoie. I>e asemenea este chel¬ 
tuitor cu timpul, într'o măsură cum nu sunt popoarele 
din Apus. Timpul este pentru Român orice, numai) 
tiumt'tă nu. La târg, stă ţi se tocmeşte ceasuri întregi 
peatra un lucra de nimic. Tot aşa la petrecere, pierde 
j.i!e şi nopţi întregi. 

Pe Lingă aceste caracteristice, care sunt defavo¬ 
rabile, i se mai atrîbue sufletului românesc multe 
aheie favorabile. Se spune despre el că este primitor, 
tolerant, mbitor de dreptate, religios. 

Problema cea mai de seamă a cunoştinţei sufletului 
românesc nu stă însă în enumerarea de însuşiri şi 
defecte. Enumerarea nu dâ caracterizarea totala şi 
esenţiala pe care o urmărim. O asemenea caracteri-
xare vine mimai după ce ne dam seama de funcţiunea 
pe care o au aceste însuşiri şi defecte în unitatea 
sufletească a poporului român. Care este finalitatea 
spirituala a acestei unităţi sufleteşti? Este această 
finalitate înrudită cu aceea a popoarelor burgheze, 
atunci judecarea însuşirilor şi defectelor se va face 
ÎEtr'tin fel; este însă această finalitate deosebită, 
adică: ţwjxmil român..aparţine la un. tip de..finali-
U^, ^îI!.(lffi^âS:iisebiţ.j£iacelaL al popoarelor., din, 
Apusul european, atuncTjudecarea uîsuşTruor şi de¬ 
fectelor se va face într'altfel. Aceea ce apare ca în-
snştre sau defect în primul caz, apaie în cazul de al 
disîra diferit Fiecare tip de finalitate spirituală se 
serveşte de rnijloacde sale proprii. Nu tot ce pune în 
valoare spiritul burghez este însuşire în sine, pentru 
oria popor de pe lume; ci numai pentru popoarele 
case mnt dela natură croite pe spiritul burghez. 
Acelea care struţ dela natura de un tip diferit, vor 
jttdwa în practica vieţii lor însuşirile burgheze ca 
tot atâtea defecte. Prin urmare totul depinde de cri¬ 
teriul pe caxe îl impune finalitatea spirituală a po-
fwrulus. Că, în mijlocul fiecărui popor, se poate găsi o 
suBontate de indivizi adaptabilă orişicărei finalităţi 
sptrrtuale, aceasta nu constitue un argument contra 
afirmaţiei noastre. O absolută identitate de structură 
suOefeaaâ nu există niciodată între toţi indivizii 
tuuti popor. Tipul finalităţii spirituale este hotărît 

de majoritate. Minoritatea ea însăşi n'are interes 
să-şi impună finalitatea sa deosebită, fiindcă atunci 
ea pune în pericol viitorul poporului întreg, prin 
urmare şi viitorul său propriu. Numai poporul care 
găseşte în instituţiile sale proprii condiţii prielnice 
pentru munca şi desvoltarea sufletească a majorităţii 
membrilor săi, numai acela este sigur de viitor. Pa-
porul cu o finalitate spirituală corcită din diferite 
tipuri este un popor pierdut pentru istoria oniemrei, 

Iată dar marea problemă, aşi zice tragedia, dacă 
nu rni-ar fi teamă că se va abuza de acest cuvânt, 
pe care o ridică cunoştinţa sufletului românesc. I,a 
care ţip de finalitate spirituală, sau pe scurt, la cari; 
tirTdâJ^^ură, aparţy.ie" sufletul popoTului _ roiiuFu? 

Aceia "care s'atTbcupat pana acum ele chestiuni care 
veneau în legătură cu psihologia poporului roman 
au evitat să răspundă direct la această întrebare,, 
dar au adoptat o părere în mod tacit. Ei au consi¬ 
derat că sufletul poporului român, dacă nu aparţine 
în mod lămurit, prin manifestările sale, la tipul po¬ 
poarelor apusene, trebue totuşi să aparţină acestui 
tip, căci... idealul culturii omeneşti, tm este altul, 
decât cel reprezentat prin acest tip. 

Este însă timpul, credem noi, ca această întrebare 
să se pună în mod deschis şi să i se dea un răspuns 
obiectiv, aşa cum se cuvine în marginile ştiinţei, 
« fără ură şi fără părtinire ». 

Acest răspuns nu trebue grăbit. Este încă devreme 
dacă el va veni peste zece ani. Căci pentru un ase¬ 
menea răspuns n'au valoare dorinţele noastre, ci au 
valoare documentele şi raţionamentele ştiinţifice. 

Problema tipului la care aparţine sufletul românesc 
nu trebue apoi să fie complicată cu întrebarea: cţ|re 
tip de cultură este superior sau inferior? Nit"1 este 
vorba să alegem ce este de preferat, ci să stabilim 
ce este real şi adevărat. De altmintreli, un tip de 
cultură, sau cum s'ar zice mai precis, un tip de fina¬ 
litate spirituală, nu. este prin structura sa proprie 
superior sau inferior, ci este prin potrivirea pe care 
el o are cu natura sufletească a poporului. Acelaşi 
tip de cultură ridică sau prăbuşeşte un popor, după 
acordul sau desacordul în care el stă cu sufletul 
acestuia. Marele imperiu britanic s'a ridicat şi se 
susţine pe- virtuţile spirituale ale burgheziei; aceleaşi 
virtuţi însă .s'au arătat slabe pentru a susţine alte 
imperii. De aceea, în Europa de astăzi, tipul de 
cultură care se sprijină pe virtuţile burgheze este 
supus la o aspră critică şi se vorbeşte chiar de 
declinul lui. 

Problema pe care o pune psihologia poporului 
român, socotim, că la începutul cercetărilor pornite 
pentru a-i afla soluţionarea, trebue sa nu fie com¬ 
plicată cu discuţiimi filosofice asupra definiţiei cul-
turu m genere şi asupra clasificării tipurilor de cultură. 
Tipul de cultură pe care sufletul pOporului nostru a 
râvnit să-1 realizeze, îl avem înaintea noastră, bine 
caracterizat. Este tipul culturii europene occidentale. 
Spiritualitatea care insuflă acest tip este iarăşi destul 
de brne cunoscută. In special este bine cunoscută 
finalitatea acestei spiritualităţi, care pe terenul vieţii 
politice, economice şi sociale poartă denumirea de 
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spirit burghez. Să mărginim cercetarea noastră, deo¬ 
camdată, la examinarea manifestărilor sufleteşti ale 
poporului nostru. în lumina criteriului, pe care îl im¬ 
pune spiritul burghez. Să ne întrebăm priu urmare, 
nu la ce tip de cultură aparţinem noi Românii, în¬ 
trebare Ia care este greu să răspundem cu mijloacele 
ştiinţifice pe care le avem astăzi la dispoziţie, ci să 
ne punem întrebări mai modeste şi anume: există 
un acord între caracterele sufleteşti ale poporului 
român, atât; cât cunoaştem din aceste caractere, şi 
spiritul burghez? Din experienţa pe care o avem 
până acum, putem afirma oare că spiritul burghez 
uh'i'fi poporului român {majorităţii lut, bine înţeles) 
condiţii prh'liiiee, pentru asigurarea viitorului? Să 
răspundem deocamdată la aceste întrebări, iar pe 
celelalte, mai pretenţioase, sa le lăsăm în. sarcina 
viitorimii. 

Pentru a înlesni găsirea urnii acord, sau a unui 
desacrod, între sufletul poporului Tomâu şi spiritul 
burghez, să ne recapitulăm pe scurt tendinţele acestuia 
din urmă. Spiritul burghez aduce pe terenul vieţii 
politice: sentimentul de supunere faţă de opinia ma¬ 
jorităţii, şi, mai presus de toate, respectul faţă de 
obligaţiile liber contractate. Xu există comerţ, şi. 
pfiit.ru burghez comerţul eate pe prima linie, unde 
nu estu ţiuer« du angajamente. Pe terenul vieţii eco¬ 
nomice, spiritul burghez face din libera concurenţă 
un judecător suprem la împărţirea beneficiilor. Cine 

,' reuşeşte în concurenţă are drept la beneficii. Cine 
' este învin.s în concurenţă n'are drept să invoce ori¬ 

ginea sa de familie sau originea sa etnică. Lupta se 
dă între indivizi cu drepturi egale. Pe terenul vieţii 
sociale, spiritul burghez face din iniţiativa individuală 

, suprema virtute a progresului. Pentru a păstra cultul 
acestei virtuţi, el face din proprietatea individuală 
im fundament al societăţii. In rezumat, aşa dar, su¬ 
punere 3a opinia majorităţii şi respect pentru obliga¬ 
ţiile contractate, concurenţă liberă între indivizi egali, 
cultivarea iniţiativei individuale prin asigurarea pro¬ 
prietăţii individuale. 

Să vedem acordul acestui spirit burghez cu sufletul 
poporului nostru.. 

Î'L> terenul vieţii politice acordul este foarte vag. 
I,a noi este un fapt recunoscut cp. legile, care sunt 
obligaţii' contractate prin reprezentanţii majorităţilor 
cetăţeneşti, nu se respectă. Nu se respectă nici de 
aceia cart- Ic fac, nici de aceia pentru care se fac. 

Iti principiu s'ar putea zice, că nereapectarea legilor, 
ac ui o unde se constată, este datorită educaţiei cetă-
ţeui'şli ut'coiuplctă. Acesta nu este cazul la noi. La 
noi uerespectarea legilor este o manifestare directă 
a individualismului subiectiv. Românul consideră ne-
respectarca legii, ca un titlu de mărire şi de putere, 

Pe terenul vieţii economice acordul este şi mai vag. 
libera concurenţă nu este câtuşi de puţin intrată 
în moravurile poporului nostru, Românul cere bene¬ 
ficii pe baza dovezii că este Român. In nici o altă 
ţara. nu se repetă aşa des expresiunile; fiu al poporului, 
.fin al ţării . . . Sunt fiii al ţării, deci trebue să am o parte 
la beneficii. Vechiul descendent al răzeşilor, ca unul 
ce are în sânge milenara aşezare a satului pe spiţele de 
rudenie, îşi cere dreptul ce i se cuvine la moştenire. 

Nici pentru viitor să, nu ne facem, iluzii, în ceea ce 
priveşte adaptarea sufletului românesc la libera con¬ 
curenţă. Subiectivitatea caracteristică acestui suflet 
se va împotrivi întotdeauna. 

Pe terenul vieţii sociale, act unde se produc, în 
ţările din Apus, cele mai semnificative manifestări 
ale spiritului burghez, acordul este cu desăvârşire 
inexistent. Gestul iniţiativei individuale, în scopul 
de a susţine progresul social prin întreprinderi riscate 
şi prin invenţii, este cel mai plăpând vlăstar al su¬ 
fletului românesc. In decurs de aproape un secol, 
cu toate stăruinţele, şcoala nu 1-a putut fortifica. 
Şcoala românească, organizată după programele şcoalei 
burgheze din Apus, a voit să formeze cetăţeni de 
iniţiativă, care prin munca îndârjită să creeze un 
comerţ şi o industrie naţională. Ea a ajuns la ceva 
tocmai contrariu. Sufletul tinerimei şcolare româneşti 
din zilele noastre (1937) stă într'un complet desacord 
cu spiritul burghez pe acest teren. In loc de o muncă 
individuală, pornită din spirit de iniţiativă, aşa cum 
cere burghezia apuseană, idealul tinerimii noastre 
şcolare, de toate gradele, merge într'o direcţie opusă. 
Tinerimea noastră nu fuge de muncă, dar vrea o 
muncă în condiţii speciale, vrea o muncă fără libera 
concurenţă, care să se răsplătească, nu după pro¬ 
dusul ei, ci după intenţiile muncitorului. Tinerimea 
noastră, în contra spiritului burghez, care consideră 
pe om ca o forţă producătoare anonimă, vrea dim¬ 
potrivă să facă din omul muncitor un membru al 
marei familii naţionaliste române ortodoxe, căreia 
Dumnezeu i-a hărăzit pe vecii vecilor să muncească 
pe pământul pe care-1 locueşte. De aceea în programul 
de reforme al tinerimii noastre nu se găsesc revendicări 
realizabile pe planul obişnuit al măsurilor legislative, 
ci se găsesc revendicări care cer transformări radicale, 
într'un timp incalculabil. Tinerimea noastră vrea o 
nouă Românie, Pe câtă vreme această nouă Românie 
este nerealizată, ea se crede furată de un patrimoniu 
legitim şi, prin urmare, se crede nedreptăţită. 

Atitudini analoge cu aceea a tinerimii şcolare 
române le întâlnim şi la alte popoare. La Ruşi, în 
secolul XIX şi la Germani în mai multe rânduri. 
Totuşi nu cu aceeaşi semnificaţie. Aceea ce este sem¬ 
nificativ la Români este împrejurarea că atitudinea 
tinerimii este datorată corpului didactic chiar al şco¬ 
lilor în care această, tinerime a fost crescută şi pe 
care Statul le-a organizat în spirit burghez. Adică 
Statul român a impus şcolilor sale, prin programe, 
spiritul burghez, dar acest spirit a fost trădat de 
însuşi corpul didactic. Sub mantaua naţionalismului, 
membrii acestui corp didactic au strecurat în inima 
tineretului tendinţe antiburgheze1). Unii prin propa-

*) Sunt caracteristice, în această privinţa, cuvintele, cu 
care d. -profesor lorga, unul dintre cei mai iluştri membri 
ai corpului didactic român, sfârşeşte conferinţa sa asupra 
Sufletului Românesc, ţinuţi în Seminarul de limbi romanice 
dek Universitatea din Berlin: Der neue (rumănische) Staat 
aber wartet auf die Stun&e ehier, hcrffen -wir nicht 
alhu fernen Ueberaetzung ins Rumâniscae. In genem^von 
mir ala Politiker seit langem heiss ersehnten Angenblicke, 
wlrd in hoherer Forin der vollstâudige Organistnus des 
patriarcIiaUsclien Zeit zu neueu Leben fiir wirklich friicht-
bare Taten wieder ersteh=n. (Vom Leben md Wirken der 
Romansn. Rumănische Seele) Jena u. Leipzig, 1933-
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gandă directă, alţii prin toleranţă pasivă. Mentali¬ 
tatea, tinerijaâjioa^fas^ nu, este un accident romantic, 
ci o Fatalitate ereditară. 

Aceste consideraţii le-am expus în diferite scrieri, 
începând cu * Cultura Română ţi Politicianismul», 
apărută pentru prima oară în anul 1904. Am avut 
însă neprevederea sâ asociez în scrierile de până 
acum, la spiritul burghez politica liberală, aceea 
ce a atras după sine o confuzie regretabilă. Mulţi 
cetitori au intepretat cele scrise de mine ca o critică 
la adresa partidului politie liberal român şi ca o 
pledoarie în favoarea partidelor conservatoare. In 
fapt, nu făceam o greşala de raţionament, fiindcă 
spiritul liberal şi spiritul burghez merg împreună din 
punctul de vedere al idealului lor politic fi economic, 
totuşi făceam o mare greşală de metodă, amestecând 
consideraţii privitoare la interese vremelnice de po-
iitică cu consideraţii cari priveau o mare problemă 
de cultură românească. Greşita interpretare, prin 
urmare, s'a produs din vina mea. Acum, în studiul 
de faţa, las la o parte tot ce ar putea atinge interesele 
actuale aîe partidului politic liberal şi pun, ca o 

problemă de sine stătătoare, problema cea mare a 
finalităţii spirituale româneşti, în forma ei cea mai 
restrânsă pentru moment: este sufletul poporului 
român în acord sau în desacord cu sufletul burghez? 

De solutiunea pe care oamenii de ştiinţă vor da-o 
acestei probleme, depinde orientarea noastră politică 
şi culturală în viitor. 

Suntem noi, Românii, înrudiţi sufleteşte cit bur¬ 
ghezia occidentală, atunci ceeace ne rămâne de făcut 
este să apKcăm principiile ei politice şi economice, 
în mod sincer, înlăturând, pedepsind chiar cu bru¬ 
talitate, toate apucăturile care ne depărtează; vom 
fi burghezi sinceri, nu de paradă. 

Suntem noi, Românii, dimpotrivă, străini sufle¬ 
teşte de burghezii occidentali, atunci ceea ce no ră¬ 
mâne de făcut este, ca înainte de a copia legi şi hiHti-
tttţii burgheze, să începem prin a ne studia pe noi, 
înşine, ca să vedem cine suntem şi ce putem. 

Ruşine nu este pentru poporul care se ştie deosebit 
sufleteşte de popoare glorioase şi puternice, dar este 
ruşine pentru poporul, care n'are îndemnul să-şi cu¬ 
noască firea şi destinul. 

c. r.-m. 

msmmmiM 
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•Zodiacul din ^vanghelia lui Matei Sasarab 1643. 
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KUvMKNTELE CONSTITUTIVE AL,E STATULUI 

Cuvântul Stat vine dela latinescul Status, repaos, 
imobilitate. Machiavel în Cartea sa, II Principe, între
buinţează pentru prima oară cuvântul Stat în accep-

* ţiunea pe care o dărn astăzi. Romanii întrebuinţau 
pentru aceasta noţiune cuvintele de res -publica sau 
civitas. I n vorbirea obişnuită astăzi, întrebuinţăm 
numiri de ţări pentru a desemna şi Statul respectiv. 
Astfel România, Franţa, Germania, desemnează şi 
Statul român, francez sau german pe lângă teritoriul 
sau ţara respectivă. 

Când omenirea depăşeşte epoca păstoritului, înde
letnicind Li-se cu lucrări agricole, vieaţa nomadă înce
tează, oamenii ocupa un anumit teritoriu făcându-şi 
aşezări permanente, fiind sub conducerea unor oameni 
care an drept să comande, ceilalţi fiind obligaţi să se 
supună, sub ameninţarea de constrângere. 

Individul-om, în orice grupare omenească, este rea
litatea pr imară; el oscilează între două tendinţe 
antagoniste; pe de o parte, el este, prin natura lui, 
egoist, sau mai bine zis individualist, iar pe de altă 
parte, tot prin natura lui, el este sociabil, gregar, nu 
poate să trăiască afară din societate. 

In sufletul fiecărui om sunt pasiuni sălbatice: ura, 
invidia, răutatea, pasiunea de distrugere, care nu 
aşteaptă decât ocaziuuea să se deslănţuiască. Aceste 
pasiuni găsesc îufrânare în forţă, căci numai forţa 
fizică poate să lucreze direct asupra lor. 

Dar omul numai prin cooperare a putut să reziste, 
tumiai înăuntrul societăţii el a putut să se desvolte. 
Pentru a face posibilă vieaţa socială, pentru a domina 
tendinţele anarhice, a trebuit să se organizeze puterea 
de constrângere. Această putere de constrângere so
cială treime să fie bazată pe o forţă materială care 
să învingă în totdeauna când intervine, căci dacă 
forţa publică este învinsă, manifestările anarhice îşi 
fac hidoasa lor apariţie. 

Constrângerea este deci de esenţa Statului; ea se 
exercită cu ajutorul forţei materiale, ea devine psi
hologică când individul execută ordinele date în 
numele Statului, benevol, de teama de a nu fi cons
trâns materialiceşte. 

Aparatul de constrângere astfel cum este alcătuit 
din norme şi fapte fiind de esenţa Statului, Statul se 
poate defini societatea omenească care cuprinde puterea 
de constrângere organizată. Ca o consecinţă logică, to

talitatea regulelor, relative la puterea de constrângere, 
formează dreptul. 

Grupare omenească, teritoriu determinat, oameni 
cari comandă şi oameni cari se supun, sub ame
ninţarea de constrângere, iată elementele de fapt 
căroia tehnica juridică a fost chemată să le dea o 
formă juridică. Juristul trebuia să ţină seama că 
fiecare membru component al grupării sociale are, 
pe lângă interesele şi nevoile lui proprii, şi interese 
comune cu ceilalţi indivizi cari trăesc pe acelaş 
teritoriu, 

Reunirea în mod indisolubil a acestor fapte şi forţe 
constitue Statul, care devine astfel titularul tuturor 
intereselor colective. Prin crearea acestei entităţi 
juridice se înlocueşte astfel pluralitatea, membrii com
ponenţi, prin unitatea Statului. 

Intr 'un Stat avem două elemente de fapt: popuiaţiu-
nea şi teritoriul şi un element voliţional: puterea de a 
comanda tuturor acelora cari locuesc pe teritoriu şi 
care, în cele mai multe ţări, poarta numele de suve
ranitate. 

I. Populaţi unea. Sunt State cu o populaţinne 
foarte mică, de 7—10.000 oameni, cum bunăoară Prin
cipatul Monaco, republicele Andora şi San Marino şi 
sunt State care depăşesc 170 milioane locuitori, cum de 
pildă Rusia sau Anglia care cu coloniile şi domi-
nioanele ei atinge cifra de 500 milioane locuitori. 

O grupare omenească, formată din reuniunea 
mai multor familii, locuind un teritoriu determinat 
şi fiind supusă aceleiaşi autorităţi, constitue pop 11-
laţiunea. 

Dar, dacă această grupare de oameni, trăind sub 
aceeaşi autoritate, are o conştiinţă comună, prin 
faptul că membrii ei şi înainaşii lor au trăi t împreună 
un timp îndelungat pe acelaş teritoriu, suferind 
aceleaşi influenţe şi fiind animaţi de acelaş ideal, nu 
mai avem un simplu popor, ci o naţiune. Dacă la o 
naţiune constatăm unitate de rasă, de limbă, de re
ligie, avem o naţionalitate. 

Naţiunea este o ideie activă, la care participă toţi 
acei cari au conştiinţa ei. O naţiune nu dispare 
decât atunci când încetează în membrii componenţi 
conştiinţa că ei formează o naţiune. Aceasta conştiinţă 
este ideîa înrădăcinată dea continua opera comună; 
ea se nutreşte din trecut, dar se reflectează şi în viitor; 
ea se consideră eternă, căci generaţumilr se succed 
neîntrerupt. 
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Rasa şi naţwnalitatca cuprind anumite caracteristice 
formate în mediul social si geografic, care devin na
turale, organice, prin transmisiunea ereditară. 

Intre oamenii de origină comună, se formează un 
sentiment de solidaritate, de simpatie, un syngenism, 
cum îl numea Gumplowitz, iar pe de altă parte se 
formează un sentiment de antipatie şi uneori chiar de 
ura în contra streinilor, m special în contra acelora 
pe cari opinia publică îi consideră ca inadaptabili sau 
chiar ca duşmani1). Grupările omeneşti organizate 
şi ierarhizate, adică Statele, în general, au la baza 
acest om temporar sau naţional. Statul, astfel cum 
l-am arătat, este o noţiune abstractă al cărei con
ţinut cuprinde fapte, situaţiuni, raporturi sociale, că
rora li se dă o formă juridică prin Constituţiune. 

II . Teritoriul Statal u î este o porţiune 
bine determinată din suprafaţa pământului. In teri
toriu se cuprinde tiu numai suprafaţa, dar şi atmos
fera, deasupra suprafeţei, precum şi subsolul. 

Influenţa teritoriului asupra desvoîtării poporului 
este considerabilă. 

Partea vie în Stat o formează populaţiunea, iar 
teritoriul reprezintă ideia de continuitate, de ferpe-
iuitate, de permanenţă. Statul, deşi e socotit perpetuu 
în sensul că nu are o limită în timp, cu toate 
acestea nu e mai puţin adevărat că poate să dispară, 
pe câtă vreme teritoriul, adică solul, afară de cazuri 
de cataclism, rămâne pentru a forma elementul de 
bază al urnii aît Stat. 

Ifacă frontiera Statului e formată de un fluviu 
internaţional, cum e la noi Dunărea, Statul se în
tinde până îa linia mediană a Talwiguh.i, adică 
porţiunea navigabilă a fluviului, sau firul de apă 
sau curentul apei. I>acâ cursul de apă nu e navigabil, 
atunci frontiera e stabilită la linia mediană a râului. 

Marea ter.brială, adică marea care udă ţărmu
rile, este considerată până ia oarecare distanţă, 
pentru motive sanitare, economice sau fiscale, ca o 
prelungire a teritoriului şi supusă dreptului de poliţie 
al Statului. 

întinderea acestei porţiuni de mare se stabileşte, 
conform unui uz internaţional, până unde bate tunul. 

In cele mai multe eonveiijiuni internaţionale, din 
care unele recente, se menţine o zonă de 3 mile marine 
sau noduri engleze, adică 5556 metri. 

III. Suveranitatea sau puterea politică 
este vi/inţa Suveranului, care, în sistemul constituţio
nal modern, este Naţiunea. Suveranitatea ar fi d'eci 
voinţa generală a întregului corp social.- o p r e s i u n e a 

': Poporul evreu, prin faptul că a fost socotit refractar 
oricărei asimilări a fost antipatizat şi uneori chiar urît de 
popoarele în mijlocul cărora a trăit. Chiar autori evrei 
recuaosc acest lucru şi arată că evreu treime sâ transforme 
modal lor de a înţelege viaţa, 

Eeîigia mozaică nu se ocupă, ca religia creştină, numai 
*le domeniul sufletului; ea cuprinde o organizare socială si 
poHtkâ îmbrăcată în forma unei religii. Evreii caută să 
asigure triumful lui Israel asupra creştinismului, considerat 
ca o schismă a judaismului. 

Perioada evului mediu, care a fost foarte grea pentru Evrei 
îe-o d»voIUt foarte mult spiritul de afaceri, spiritul de 
comerţ. Revoluţiunea burgheză din 1789 proclamând drep
turile omuhu: libertate, egalitate, proprietate individuală 
a ajutat considerabil expansiunea evreiască ' 

acestei voinţe constituie ordin pentru to ţ i membri i 
colectivităţii ' Constituţia noastră prin art . 31 pro
clamă c ă ' t o a t e puterile Statului emană dela Na
ţiune. 

Naţiunea este deci t i tularul Suveranităţii . î n a i n t e 
de icvolutiunea franceză, în Europa continentală , 

• titularul suveranităţii era regele. Revoluţinnea fran
ceză a substituit dreptul poporului, dreptului divin 
al regelui, adică Suveranitatea a devenit naţională. 

In baza acestei voinţe suverane, care este sţţ£rgp&, 
adică peste care nu poate să existe o voinţă mai mare, 
Statul, prin organele sale dă ordine, adică are drept 
de conducere şi drept de constrângere. 

I n i i autori nu admit noţiunea abstractă de Stat 
si ţinând seama numai de realităţile forţei de a co
manda, identifică Statul cu guvernanţii . 

Astfel Hobbes, marele doctrinar al absolutismului^ 
în cartea sa Leviathan (1654), confundă S ta tu l cu 
principele, Statul fiind sub dependenţa principelui. 
Bossuet zice că Statul este în persoana principelui; 
Ludovic X I V a zis: l 'E ta t c'est moi. 

De asemenea, în timpurile moderne, Proudbon neagă 
existenţa Statului, confundând Statul cu guvernă
mântul, care în sistemul clasic nu este decât exerci
tarea dreptului de a comanda. 

Unul din cei mai mari publicişti ai t impurilor noa
stre, profesorul Lion Duguit (f 1930). ueagă existenţa 
Statului, neagă principiul suveranităţii naţionale, 
neagă principiul reprezentaţitinii, contestă adică 
principiile care formează temelia dreptului public 
modern, sub cuvânt că nu sunt realităţi, ci abstrac
ţiuni. 

Dar abstracţiunile şi ficţiunile joacă un rol imens 
în omenire. Nimeni nu poate sa considere noţiunea ele 
divinitate ca o realitate şi, cu toate acestea, ea joacă un 
rol imens. Este adevărat ca Sta tu l este o abstracţiune, 
că naţiunea şi patria sunt de asemenea abstracţiuni, 
căci realităţi sunt numai grupările de iudiviz-i şi 
teritoriul; dar aceste abstracţiuni domină omul în 
cele mai adânci fibre ale sufletului lui. 

In caz de pericol, omul îşi sacrifică vieaţa pen t ru a-si 
apăra patria, iar nu gruparea de indivizi care loctteşte 
un anumit teritoriu. Este un întreg compl<*x de sen
timente şi de idei, o spiritualitate în această ideie 
de patrie. 

A admite teoria lui Dugnit însemnează a crede că 
omenirea se conduce numai de consideraţi uni econo
mice, ceeace nu este exact, căci experienţa dove
deşte că sentimentele, pasiunile ele tot felul, joacă un 
rol precumpănitor în desvoltarea omenirii. Noţiunea 
de Stat ne este necesară pentru ca să înţelegem perma
nenţa acestor aşezări omeneşti, să" înţelegem raportu
rile multiple şi variate, care există între grupare şi indi
vizi, să ne dăm bine seama de relaţiunile dintre ' popu-
laţiune, teritoriu şi puterea de a comanda. Noţ iunea 
juridică a Statului vine şi îmbracă aceste forţe şi fapte 
şi( le dă o structură precisa şi rezistentă. Altfel, dacă 
n'am voi sa ţinem seamă de această noţiune juridică 
şi am socoti numai faptele şi forţele, realităţile vieţii , 
nu am putea să avem nici ideia 'de permanentă , nici 
ideia de stabilitate, nici ideia de justiţie, care sun t la 
baza noţiunii de Stat. 
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Juristul nu trebue să se preocupe numai de reali
tăţile fizice, căci lumea juridică nu e lumea fizică. 
Omul îşi creează continuu abstracţiuni bazându-se pe 
realităţile concrete. De pildă, în matematică, nimeni 
nu a văzut punctul şi linia, dar cu toate acestea nu 
Ic consideră nimeni ca ficţiuni, ele sunt abstracţiuni. 
Abstracţiunea este operaţiunea mintală, prin "care, 
după ce am constatat diferitele caracteristice sau ca
lităţi ale unui obiect concret, considerăm numai mia 
din aceste calităţi, în mod izolat, ca şi cum ar forma 
ceva distinct. Calitatea aceasta astfel izolată for
mează o abstracţiune. Omul are o activitate continuă, 
diversele mauifestaţiuni ale acestei activităţi nu sunt 
decât proprietăţi, calităţi ale fiinţei omeneşti. Dacă 
considerăm o singură manifestare, facem o abstrac
ţiune. Când căutăm manifestarea de voinţă îu comi
terea unei crime sau în crearea unui raport juridic, 
facem o abstracţiune; când din faptele şi forţele ce 
constatăm: populaţiune, teritoriu şi organe de con
ducere, luăm anumite calităţi şi construim noţiunea 
de Stat, facem o abstracţiune şi o generalizare, adică 
constatăm: 1. ca un grup de oameni locuieşte, în mod 
permanent, un teritoriu determinat, având organe 
permanente de conducere, 2. că asemenea grupări, 
cu aceleaşi calităţi mai există, Şi atunci, examinând 
aceste calităţi abstracte, coniuue acestor grupări, 
formam o noţiune generală abstractă, noţiunea de Stat. 

CONSTITUŢIUUEA 

Constit'Upinnca este legea referitoare la orga
nizarea Statului. Ka creaza organele esenţiale ale 
colectivităţii, prin care exprimă voinţa statului şi 
stabileşte raporturile dintre aceste organe. 

I n afară de normele de organizare ale Statului, 
Coustituţiunea mai cuprinde şi dr&piunle publice sau 
libertăţile civile, adică drepturile omului şi cetăţea
nului, cuprinse pentru întâia oară îu declaraţhmea 
de drepturi din 26 August 1789 din Franţa, care 
de atunci a trecut în toate constituţiuuile Europei 
continentale. Prin aceatsă proclamaţiune de drepturi, 
constituantul recunoaşte pidivîdului anumite posibi
lităţi legale, limitând astfel atotputernicia Statului. 

Coustituţiunea este legea suprema, adică, într 'un 
Stat chiar legiuitorul trebue sa respacte dispozi-
ţi ui ii le constituţionale. 

Constituantul, adică legiuitorul, care face Consti
tuţiuuea, are drepturi primare, originare, adică el nu 
are nici o limitare a drepturilor sale de a dispune, 
dar el limitează atribuţiuuile organelor pe care le 
creează, pe câta vreme legiuitorul ordinar, care este un 
organ creat, are drepturi derivate, căci el deţine 
drepturile sale dela Coustituţiune şi trebue să le 
exercite în conformitate cu aceasta. 

Din punctul de vedere al posibilităţilor de modi
ficare, constituţiuuile sunt de două feluri: constitu
ţiuni flexibile şi cdnstituţivni rigide. 

Constilufiuni flexibile sunt acelea care pot fi 
modificate de către puterea legiuitoare când acea
sta găseşte de cuviinţă, Aşa, de pildă, este Constitu
ţ iuuea engleză, opera timpurilor trecute, dar care 
s'a conservat până astăzi. Parlamentul englez are din 

acest punct de vedere drepturile cele mai întinse. 
De aci, adagiul cunoscut: Parlamentul englez poate 
face orice lucru; numai dintr'o fată nu poate îace un 
băiat. 

Aceeaşi situaţiune o găsim şi în Italia, unde Sta
tutul din 1848 este o constituţiune flexibilă. 

Constituţiune rigida este aceea care nu poate fi 
modificată decât cu anumite forme şi condiţiuxd, sau 
numai după trecerea unui anumit termen, sau de un 
parlament special convocat în acest scop. 

Noi avem o constituţiune de tip rigid. 
In ţările cu constituţiuni rigide, legiuitorul ordinar 

este obligat la respectarea normelor constituţionale. 
Constituţiuuea trebue să treacă înainte în conflictele 
ce s'ar putea ivi între norma constituţională şi o lege 
ordinară. 

Ordinea juridică dintr'o ţară, adică totalitatea nor
melor care reglementează purtarea autorităţilor 
constituite şi a oamenilor locuind în cuprinsul te
ritoriului său, este formată din normele constituţio
nale, legi, regulamente de administraţie publica, 
regulamente judeţene, comunale. Intre aceste acte 
există o ierarhie. Astfel, în Statele cu constituţiuni 
rigide, normele constituţionale vin în primul rând, 
legiuitorul ordinar în opera sa legislativă trebuind 
să respecte aceste norme. De asemenea, regulamentul 
trebue să respecte legea. 

In cazul când ar exista un conflict între o lege ordi
nară şl o normă constituţională, judecătorii ar urma 
să dea întâietate normei constituţionale1). 

Sub imperiul Constituţiunii din 1866, instanţele 
noastre judecătoreşti au admis acest principiu cil 
supremaţiei Constituţiunii prin mai mrdte deciziuni, 
dintre care aceea din 28 Iunie 1912, pronunţată de 
înalta Curte de Casaţie secţia I în procesul Soc. Co
munale de Tramvaie, a avut o mare repercusiune, 
mai ales din cauza caracterului politic pe care îl 
luase afacerea 2). 

Principiul că legea uu poate fi irevocabilă, este 
im principiu absolut. Chiar când este vorba de ţările 
cu constituţiuni rigide, nu se poate vorbi de o irevoca-
bilitate, ci numai de o îngreunare a modificării, căci 
irevocabilitatea unei legi ar însemna înstrăinarea drep
tului de a legifera pentru generaţiunile viitoare. 

Considerate din punctul de vedere al organului dela 
care emană, constituţiuuile pot fi de 3 feluri: statute, 
pacte, convenţiuui. 

Statutul este constituţiunea pe care o dă capul 
Statului ţîn Franţa, această constituţiune s'a mai nu
mit şi Cuarte, sau Charte octroyee). Astfel, este Sta
tutul celebru dat de Regele Carol Albert al Sardiniei 

*) S'a zis, este adevărat, că Coustituţiunea serveşte ca uu 
îndreptat pentru legiuitor; el trebuind să interpreteze prin
cipiile constituţionale prin legile ce face şi că judecătorul 
trebue seoimdnm legeni non de legibus ptdicare. Dar şi 
Constituţiuuea este o lege, şi ea poate să fie interpretată de 
judecător, mai ales când are texte pozitive şi când aceste 
texte sunt înlăturate de legiuitorul ordinar. 

în t r 'un Stat de legalitate, judecătorii au căderea s_a 
menţină şl să apere ordinea, juridică, adică starea de legali-
tate proclamată prin Couatituţiune, legi, regulamente, res
pectând şi ierarhia acestor norme de conduită. 

a) Dreptul, 1912, p. 324. 
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la 1848, s tatut care, până astăzi, cel puţin în principiu, 
serveşte drept constituţitine Italiei, cu toate modifi
cările făcute de regimul fascist; statutul lui Ctiza 
(1864), etc, 

Prin urmare, statutul este o manifestare de voinţa 
unilaterală din partea capului Statului, prin care el 
concedează cetăţenilor anume drepturi. Bine înţeles 
că această concepţiune nu-şi poate găsi aplieaţiune 
decât în Statele monarhice, unde ideia monarhică 
fiind destul de puternică recunoaşte puterii executive 
drepturi aşa de mari, încât poate ea singură să 
stabilească constituţiunea. 

Fadul este constituţiunea prin care se stabileşte 
un acord de voinţă între monarh, capul puteri^ exe
cutive si între Parlament, ca reprezentant al Naţiunii. 
Prin urmare, pactul rezultă din acordid de voinţe al 
acestor două organe. 

In această formă, avem pactul constituţional în
cheiat la noi, în 1S66, când Domnitorul a jurat la 30 
Iunie 1S66 că va păzi Constituţiunea. In art. 128 ai 
aceleiaşi constituţîuni, se stabileşte formula ca nici o 
modificare constituţională nu se poate aduce decât 
numai în urma acordului perfect care ar exista între 
Rege şi Camerele de revizuire. Asemenea, Consti
tuţiunea actuală, în art. 130, prevede că Parlamentul 
nu poate lucra decât numai de comun acord cu 
Regele, când modifică Constituţiunea. 

Conversiunea este constituţia pe care o dă Parla
mentul. 

Convenţiunea este deci un act unilateral de voinţă, 
spre deosebire de pact, care este un act de voinţa 
bilaterală, intervenit între rege şi Parlament. 

Convenţiune, în Statele Unite ale Americii, în
semnează un Parlament chemat să facă Constituţie, ' 
este deci puterea Constituantă. Aşa era şi Adunarea 
revoluţionara franceză dela 20 Septemvrie 1792—-20 
Octomvrie 1795, care deasemenea, a purtat numele 
de Convenţiune. 

ISTORIOT, AŞEZĂRILOR NOASTRE POLITICE 
ŞI CONSTITUŢIONALE 

Românii formează în S. E. Europei o insulă latină 
în mijlocul unei mase de Slavi. Se împlinesc 1830 
de ani de când civilizaţiunea latină s'a împlântat 
în regiunea dintre Carpaţi şi Dunăre. Ea a rămas, cu 
toate vicisitudinile vremurilor, rezistentă şi viguroasă, 
păstrând caracteristicile rasei. 

Două din Ţările Româneşti, Muntenia şi Moldova, 
au reuşit să-şi conserve, în tot acest timp, autonomia 
lor, pe câtă vreme Transilvania a suferit din veacul 
al X-lea o dominaţiune străină. 

Pe când mai toate Statele din Europa orientală: 
Imperiul bizantin, Bulgaria, Serbia, Ungaria, au căzut 
rând pe rând sub dorrunaţiunea turcească şi au fost 
transformate în paşalâcuri, aceste State de ţărani 
au reuşit sa impună cuceritorilor a tât prin vitejia 
soldaţilor, cât şi prin abilitatea politică a Voe-
voâlor, în special a lui Ştefan cel Mare, în Moldova, 
şi a lui Mircea cel Bătrân, în Muntenia. 

Prin capitmaţmiule intervenite în 1393 între Mircea 
cel Bătrân şi Sultanul Baiazet Ilderim, în 1460 între 

Mohamet I I şi Vlad Tepeş, şi 1511 între Sul
tanul Baiazet I I şi Bogdan fiul lui Ştefan cel Mare , 
Turcii recunoşteau autonomia completă a celor d o u ă 
principate, interzicându-şi chiar dreptul de a avea 
moschee pe teritoriul lor1) . 

Nu ne ocupăm de primele aşezări politice la R o 
mâni, întrucât ele sunt s tudiate în altă pa r t e ; v o m 
spune numai că voevozii noştri, cari, până la Regu
lamentele Organice (1831 în Muntenia, 1832 în Mol
dova), erau autocraţi întrunind în persoana lor t o a t e 
puterile, şi-au văzut puterile l imitate prin aceste regtila-

l) Dimitrie Cantemir, în Istoria împărăţ ie i O tomane , 
spune ca Sobieschi, regele poloniei, îu 1686, îu toreâudu-se 
dela o bătălie cu Tătarii şi t recând pr in Iaşi, a cerut să vădit 
originalele hatişerifurilor, pe care apoi le-a ars. 

Cuprinsul acestor hatişerifuri îl găsim, pent ru Moldova, 
în Arhiva Românească a lui Mfhail Kogălniceanu din 1845, 
voi. I I , p . 347, sub numele * Trata te le vechi ce a avu t 
Moldova cu Poarta Otomanicească » şi atribuite de editor 
lui Kicolae Costin. Teodor Codrescu reproduce această scriere 
în la TJricariu IV, p. 225, ca opera unui autor anonim din 
sec. X V I I I ; Kogălniceanu o reproduce în I<etop. Mold. a 
2-a ed, I I I , 450 şi u rm. 

Hatişerifurile referitoare la Valachia sunt publicate de Dio-
nisie Potino, în Istoria Valachiei, după nişte copii lua te 
dela Constantinopol de marele ban Ton Văcărescu, p r ecum 
şi în fl Istoria » fraţilor Tuuusli (1806). 

Regretatul profesor C. Giurescu, în CapUulaţiwnile Mol
dovei, Bucureşti, rgoS, crede că aceste hatişerifuri nu au 
existat, că legenda existenţei lor a fost creată de Cantemir, 
după care probabil au făurit boierii un tex t pe care l-au 
dat delegaţilor ruşi şi austriaci, întruniţ i cu delegaţii turc i 
la Râmnic în 1774. Autorul citat crede cit Turcii Ue-au 
cerut numai supunere necondiţionată, îără să ne ii recu
noscut nici un drept, nici o prerogativă. 

Dar, dacă nu ne-ar fi acordat privilegii, cum se ex
plică dreptul absolut al principelui, cum se explică dreptul 
lui, de a avea armată, de a face răsboiu şi a încheia pace? 
Dar mai ales cum se explică că Turci i în se colii XVI şi 
XVII n u aveau dreptul de a intra în tară, că nu aveau 
geamii, ei mulţumindu-se să ocupe capetele de poduri dela 
Turnu, Giurgiu şi Brăila ? 

Susţinerea autorului nu mi se parc întemeiată, căci, dacă 
ţările noastre s'ar fi supus necondiţionat, ar fi fost transfor
mate în paşalâcuri, ca Bulgaria, Serbia, Ungaria. 

Dar, cum se poate contesta veraci tatea afirmaţiunii lui 
Dimitrie Cantemir, când el afirma arderea hatişerifurilor 
sub domnia tatălui său, Constantin Cantemir, desprj care el, 
tânăr inteligent şi învăţat , se putea informa dela cei mai în 
măsură să ştie? 

Cum ar fi fost posibil ca o mare împărăţ ie , ca 
cea turcească, să nu fi avut arhive, aşa că orice impostor 
să poată prezintă guvernanţilor, falsificate ale actelor im
periale, pe care să le ia drept bune şi aceasta nu p r i i 
surprinde. 

0 dovada evidentă a existenţei hatişerifurilor, este 
recunoaşterea făcută de Turci prin art, 5, din t r a t a t u l 
de pace dela Bucureşti din i r Mai 1S12, prin art . I I I d i n 
Convenţiunea dela Akerman, din 7 Octomvrie 1820, expli
cativă t ra ta tului dela Bucureşti, prin ar t . V din t r a t a t u l de 
pace dela Adrianopol din 14 Septemvrie 1829, unde sa 
spune: o I,es principautes de Moldavie et de Valachie s ' t t a n t , 
par suite d'une capitulation, place"es sous la suzerainete' de la 
Sublime Porte, ii est entendu qu'ellea conservetont toua 
leurs privileges et immnnites qui leur ont ete aceordes, so i t 
par leur capitulation, soit par Ies hatti-cherifs, emanes e u 
divers temps i>. 

In fine, recunoaşterea făcută prin ar t . 2 din Convenţ iunea 
dela Paris, din 19 August 1858: « In temeiul capi tulaţ iuni lor 
emanate dela vSnltanii Baiazet I, Mohamet I I , Sellra I şi 
Sohman I I , care constitue a lor autonomie (a Moldovei şi 
Valahiei), regulând raporturile lor cu Sublima Poar tă şi p e 
care mai multe hatişerifuri şi mai cu seamă acela din 183.1 
le-au consfinţit, etc». 
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mente care, pentru prima dată, au organizat în fiecare 
principat o adunare obştească ordinară, care, împreună 
cu Domnitorul, să facă legile. Potrivit acestor re
gulamente organice, Domnitorul era ales în fiecare 
Principat, pe vieaţă, de către adunarea obştească 
extraordinară. In Moldova, această adunare avea 132 
membri din care: 3 de drept, mitropolitul şi cei 2 
episcopi, 45 boieri de primul rang, după ierarhia gra
dului, 30 boieri dela agă în sus, 32 boieri deputaţi 
districtuali, aleşi, notabili ai fiecărui district, I de
puta t al Academiei naţionale, 21 deputaţi aleşi de 
corporaţiuuile de negustori din oraşe, având ştiinţă 
de carte şi posedând imobile de cel puţin 5000 piaştri, 
h i Muntenia, această adunare avea 190 membri (art, 3 
al Regulamentului organic al Munteniei). 

Convenţittnea dela Balta Liman (11 Mai 1849) 
desfiinţează acest început de parlamentarism, sta
bilind, în ce priveşte numirile de Domnitori, ca ele să 
se facă de Poartă cu asentimentul Rusiei, pentru o 
perioada de 7 ani. 

Convenţiunea dela Paris din 7/1 g August 1858 este 
un act internaţional de o mare importanţă pentru ţara 
noastră. Aşa cum a fost alcătuită, ea apare ca un 
compromis între cele două teze desvoltate înaintea con
gresului dela Paris din 1856, una susţinută de îm
păratul Napoleon al III-lea care voia unirea completă 
a Munteniei cu Moldova, şi cealaltă, austro-turcă, care 
se opunea acestei uniuni. Congresul a liotărît auto
nomia completă a Principatelor, a menţinut suzera
nitatea Sultanului, iar pentru celelalte chestiuni re
lative la organizarea lor, a decis să considte popula-
ţiunile din cele două Principate în adunări special 
alcătuite (divanuri ad lioc). 

Aceste adunări, convocate în 1857 atât în Mun
tenia câ t şi în Moldova, .au exprimat dorinţele 
Românilor: unirea celor două Principate într 'un Stat 
unitar, oferirea Coroanei cu ereditatea tronului unui 
principe străin dintr'o familie domnitoare din Kuropa 
occidentală, guvernul constituţional cu Adunare le
gislativă, garanţia autonomiei, neutralitatea terito
riu lui. 

I torinţole poporului român au fost adunate de 
Comisiunea internaţională dela Bucureşti, care le-a 
consemnat în raportul din 13 Aprilie 1858 asupra 
stării şi reorganizării Principatelor1), înaintat con
ferinţei ambasadorilor dela Paris, care, pe baza lui, 
a redactat convenţiunea dela Paris din 19 August 
1858. 

Această convenţiune internaţională, alcătuită de 
ambasadorii Statelor care figuraseră în tratatul dela 
Paris din 1856, a servit drept Constituţhme pentru ţara 
noastră până la 1 Iulie 1866, când s'a promulgat noua 
Constituţiune. 

Couveuţinnea aceasta constituia un avantagiu real 
pentru ţiîrile româneşti, căci le asigura o autonomie 

l) Acest raport semnat de comisarii Talleyrand, H. I,. 
Bulwer, Jicliman, Richthoien, Basily, Benzi Savet, este 
de o importanţ i i considerabilă pentru noi, căci examinează 
amaiiimţlt şl documentat toate problemele administrative 
şl a ra tă remediile, din care unele ar fi bune şi astăzi (Acte 
şî doc, privitoare la Renaşterea RomfLniei, VI, partea II, 
P- 558—672), 

locală, înlăturând imixtiunile în guvernare ale Turciei 
şi Rusiei, dar ea menţinea suveranitatea Sultanului 
şi nu admitea unirea aşa de mult dorită. Principatele 
continuau să fie separate, fiecare cu Parlament 
unicameral, cu Domnitor separat, ales pe vieaţă de 
către Parlament, cu guverne separate. 

Toate acestea însemnau triumful tezei austro-turce, 
dar în acelaş timp se dedea satisfacţie şi lui Napoleon, 
căci convenţiunea admitea, ceeace împăratul numea 
uniunea administrativă. Principatele Munteniei şi Mol
dovei erau desemnate în articolul întâi sub titlul: 
Principatele Unite ale Moldovei şi Munteniei. Prin 
convenţiune li se dădeau institutiuni comune: Coniisiu-
nea Centrală dela Focşani compusă din r6 membri, 8 
moldoveni şi 8 munteni, numiţi, în fiecare ţară, ju
mătate de Domnitor şi jumătate de Adunare1). 

Comisiunea caută să asigure unificarea de in
teres comun din ambele principate, să stabilească 
uniunea vamală, telegrafică şi poştală, să fixeze va
lorile monetare. 

Prin Convenţiune se instituia deasemenea, o 
Curte de Casaţie şi Justiţie, comună ambelor princi
pate, care urma să-aibă sediul la Focşani şi o organizare 
identică pentru miliţiile ambelor principate, cu un 
inspector de armată comim numit, în toţi anii, alter
nativ de fiecare domnitor. In fine, art. 45 atribuia mi
liţiilor din ambele ţări o banderolă albastră care 
trebuia să fie adaosă pe lângă drapelele ostăşeşti, sta
bilite de regulamentele organice: albastru şi galben 
pentru Muntenia, şi albastru şi roşu pentru Moldova 
(art. 429 din Regulamentul Organic al Munteniei). 

Prin crearea acestor institutiuni comune se forma 
o uniune reală între cele două principate, însă sub pro
tectoratul Sultanului şi sub garanţia Puterilor semna
tare ale Tratatului. Orice modificare a acestei con-
venţiuni nu se putea face decât de conferinţa ambasa
dorilor acestor puteri, cu sediul la Constantiuopol. 

I,a 5 Ianuarie 1859, Adunarea Electivă din Iaşi a 
ales ca Domnitor pe Colonelul Alexandru Ion Cuza, 
şi 19 zile mai târziu, la 24 Ianuarie, Adunarea din 
Bucureşti alege ca Domnitor al Munteniei aceeaşi 
personalitate. Ceeace Austria şi Turcia voiseră să îm
piedice, temându-se de întărirea elementului românesc, 
voinţa poporului a reuşit să înfăptuiască, reunind în 
persoana Domnitorului Cuza cele doua coroane ale 
principatelor româneşti. Europa s'a înclinat în faţa 
faptului împlinit. 

Potrivit convenţiunii, Cuza avea două guvernăminte 
şi două parlamente. Om abil şi hotărît, noul prin
cipe îşi dădu toate silinţele ca să desăvârşească Unirea. 
In acest scop, printr'o proclamaţie din 11 Decemvrie 
1861, el prorogă adunările legislative din Moldova şi 
Muntenia până la 24 Ianuarie 1862, când ambele 

]) Convenţiunea dela Paris asigura Cornîsiunîi Centrale 
nu numai un rol teclinic, dar Şi nn important rol legisla
tiv. Astfel, ea pregătea legile de interes comun ambelor 
Principate şi supunea proiectele, prin mijlocirea Domnitori
lor, dcsbaterilor Adunărilor (art. 33}. 

Articolul 36 arată că, dacă Adunările introduc amenda-
mente la un proiect elaborat de comisiune, proiectul amendat 
este trimis Comisiunii Centrale care stabileşte un proiect 
definitiv, pe care Adunările nu-1 mai puteau modifica; 
ele puteau nmnai să-1 aprobe sau să-1 respingă. 
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adunări trebuiau să se întrunească la Bucureşti într'o 
singură adunare, care trebuia să fie primul Parlament 
al României, Stai unitar. «Unirea este împlinită, 
Naţiunea română este fundată 6 spunea proclamaţiunea. 
La 26 Ianuarie se constitue primul minister al Ro
mâniei sub preşedinţia lui Baibu Catargi. 

Principele Cuza vedea în ţărănime forţa vie a Na
ţiunii ; el voia să o ridice economiceşte prin improprie 
tărire şi, în acelaş timp, cultural, prin şcoală. 

Marii proprietari voiau însă să-şi conserve drepturile 
lor feudale, şi folosindu-se de majoritatea de care dispu
neau într'un Parlament prea cenzitar, s'au opus cu 
energie acestor măsuri democratice şi au refuzat 
orice discuţiune asupra proiectului de lege rurală. 
Cuza răspunse prin disolvarea Parlanieutului la 2 
Mai 1864. El dădu ţării un Statut prin care mo
difica Conveuţiunea dela Paris din 1S5S, asigurând 
Principelui posibilitatea de a guverna fără Parla
ment, cu concursul Consiliului de Stat1), orga
nizat prin legea din 11 Februarie 1864, sub inspira-
ţumea legii franceze din 15 Ianuarie 1S49. Aceste 
măsuri, supuse plebiscitului, la 21 Mai 1864, fură 
aprobate printr'o imensa majoritate (683.928 voturi 
pentru, 1307 voturi contra şi 50.232 abţineri). 

1) Consiliul de Siat era un organ dependent de puterea exe
cutivă, având căderea de a prepara proiectele de lege precum 
şi regulamentele administrative relative; el exercita şi 
atribuţiuni de contencios administrativ, atribuţiuni disci
plinare (art. 45) şi patea fi consultat de guvern asupra 
tuturor chestiunilor administrative. Preşedintele Consiliului 
de Sta t era Domnitorul (art. 6). Potrivit art. 18 alin. 2 din 
Statut, decretele ce până la convocarea nouei Adunări, 
se vor da de Domn, după propunerea Consiliului de Miniştri 
şi a Consiliului de Sta t ascultat, vor avea putere de lege. Aşa 
s'an făcut legea rurală, codul civil, codul de procedură 
civilă, etc. Consiliul de Stat a fost desfiinţat prin art. 131 
din Constitutiunea dela 1 Iulie 1S66 şi priu legea din n 
Iulie 1866, pentru împărţirea atribuţiuniîor Consiliului de 
Stat. De ce a fost desfiinţat Consiliul, care ar fi fost foarte 
util administraţiunii noastre'? lucrările preparatorii ale 
Coustituţiunii nu spun nimic. Din desbateri se vede nu
mai că el costa prea mult, ceea ce era inexact. 

S'a zis că existenţa unui asemenea Consiliu cu atribuţiuni 
de contencios aducea o atingere principiului separaţiunii 
puterilor, întru cât un organ administrativ avea atribuţiuni 
de judecată. Or, această explicare este neîntemeiată întru cât 
pe de o parte art. 33 din legea Consiliului stabilea că hotă-
ririle lui nn produceau autoritate de lucru judecat decât dacă 
părţile dedeau mulţumire scrisă de botărîrea Consiliului. 
De altfel., Franţa, care admite principiul separaţiunii pu te
rilor, a i e Consiliu de Stat, cu competenţă de a examina 
interesele particularilor, lezate prin acte administrative 
şi acesta ca superior ierarhic al administraţi unii. 

Adevărata cauză txebue căutată în ura ce purtau Domni
torului Cuza acei cari participaseră la detronarea lui. Astfel 
se explică }urnalul Consiliului de Miniştri din 16 Iunie 1866, 
care abroga încheierea ministerială din 24 Decemvrie 1864 
prin care se stabilea ca codul civil să poarte numele de 
Codul Alexandru Ion I ; aceleaşi consideraţiunî i-au îndemnat 
sâ oprească Senatul, creaţiune a Statutului din 1864, de a 
lua parte la confecţionarea Constituţiunii, deşi era o ra
mură legală a reprezentatiunii naţionale. 

Poate, în fine,, constituanţii noştri au fost Influen
ţa ţ i de Belgieni cari, având de suferit din partea con
siliului de Stat, în t impul dominaţiunilor napoleoniene şi 
olandez?, considerau că existenţa unui tribunal adminis
trativ, socotit ca făcând parte din administraţiune, nu 
cadrează cu principiul stabilit în Constitutiuae, întru cât 
texecutivul nu trebue să aibă puteri judecătoreşti. 

Prin acest Statut, ca şi prin modificarea ce i s'a adu: 
în acelaş an, Parlamentul a luat forma bicamerala 
căci prin Statut se crează Corpul ponderator sat 
Senatul, având competinţa legislativă, afară numai 
de legile bugetare, care rămâneau atributul exclusiv 
al Camerei Deputaţilor. Senatul era compus din cei 
doi mitropoliţi şi şease episcopi ortodocşi eparhioţi. 
primul preşedinte al Curţei de Casaţie, cel mai vechi 
general în activitate şi din 64 de membri (lineari ju
mătate desemnaţi de Domnitor dintre persoanele 
care au exercitat cele mai înalte funcţiuni în ţarii, 
sau care aveau un venit anual de b'oo galbeni, şi 
cealaltă jumătate numiţi de el dintre membrii 
consiliilor judeţene, din listele de presentaţiuue de 
3 candidaţi pentru fie-care judeţ (art. 7 diu Statut cu 
modificarea din 2 Iulie 1864). Mitropolitul TTngro-
Vlahiei era, de drept, preşedintele Senatului. 

Prin Statut, puterea executivă caută să-şi stabi
lească preponderanţa asupra puterei leguitoare. De 
aceia, transformă parlamentul din unicameral în 
bicameral, dând Domnitorului dreptul de a numi, 
direct sau după liste de presentaţiune, pe membrii 
Senatului. Domnitorul avea şi dreptul de a numi pe 
presideatul Adunărei Elective, dintre membrii ei 
(art. 4 Statut), iar pentru a micşora stăpânirea 
claselor oligarhice, legea electorală lărgea dreptul 
de vot. 

Dai Statutul lui Cuza 1111 reglementează numai 
starea normala, starea de pace, dar şi starea de. criza. 
Art. III din modificările aduss Statutului (2 Iulie» 
1864), spune: In cazul când guvernul va îi nevoit 
a lua măsuri de urgenţă, fără concursul Adunării 
Elective şi .al Senatului, în timpul când aceste adu
nări nu sunt deschise, ministerul va fi dator a le 
supune, la cea dintâi convocaţiune, precum şi motivele 
şi rezultatele acestor măsuri. 

Măsurile luate de Cuza au avut drept efect de 
a porni împotriva lui o luptă crâncenă. O coaliţiune 
s'a format între clasa proprietarilor, nemulţumită de 
reforma agrară şi între novatori, cari voiau urgenta 
transformare a Statului prin introducerea legilor 
din occident. 

Toate actele Domnitorului erau violent criticata, 
dar mai ales era atacată vieaţa lui privată, vieaţa 
sentimentală. Adversarii lui reuşesc sa formeze im 
complot, care în noaptea de 11 Februarie 1866 for
ţează pe Domnitor sa abdice. 

In urma abdicării se institui o locotenentă dom
nească, compusă diu Nicolae Golescu, Dascăr Catargi şl, 
Colonel N. Haralamb şi un Minister sub preşidenţîa 
lui Ion Ghica. " 

Guvernul începu imediat tratative pentru alegerea 
unui principe străin. 

Faptul detronării unui principe, care făcuse atâtea 
fapte mari şi care voia însuşi să îndeplinească dorinţa 
divanuriloi ad-hoc, prin alegerea unui principe străin 
în favoarea căruia să abdice, după cum reiese efin 
mesagiul de deschidere al Corpurilor legiuitoare din 
Decemvrie 1865, făcuse o, rea impresiune în ţările din 
Occident. De aceea când, l a 23 Februarie 1866, se 
propuse tronul Contelui de Flandra, Eratele regelui 
Belgiei, acesta refuză. 
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^ Napoleon al III-lea sugeră candidatura Principelui 
•Carol, al doilea fiu al lui Carol^Anton de Hohenzollern-
Signiaringen, care fu ales prin plebiscitul dela 16 
Aprilie, cu o enormă majoritate. Principele acceptă şi 
sosi l a Bucureşti la 10 Mai 1866. 

Guvernul şi Adunarea Deputaţilor voiau să facă 
0 nouă Constittiţiune. Consiliul de Stat elaborase la 
•cererea guvernului un proiect de constituţiune, care a 
"fost înaintat Adunării Deputaţilor prin mesagiul cu 
data de 1 Mai 1866. 

Acest proiect, cu modificările ce s'au produs în 
secţiuni şi cu raportul comitetului de delegaţi ai 
Mecţiiivuior, a venit în dîscutiunea Adunării lâ 16 
Iunie. Ija 29, Constituţiunea era votată, la 30 Iunie 
1 >onmitorul a depus jurământul pe ea şi, la 1 Iulie 
1866, Constituţia a fost publicată în «Monitorul 
•Oficial i). 

Pentru prima dată reprezentanţii Naţiunii au fost 
chemaţi sa ia parte la facerea unei Constituţiuui, pe 
baza principiului câştigat de Cuza la comisiunea amba
sadorilor dela Constantinopol şi prin care se re
cunoştea suveranitatea interioară1), România ră
mânând şi mai departe sub suveranitatea Turciei şi 
sub garanţia puterilor contractante, conform articolu
lui 22 din Tratatul dela Paris din 1856 2). 

') Cii/,a, după ce ii diit Statutul şi 1-a ratificat prin plebisci
tul <U' Jii -n Mai r£)().|, a plecat la Constantinopol la 2.5 Mai 
rHG^, unde n avut im succes complet, reuşind sa înlăture 
n t m o s l e r a grea re .se formase în contra lui, prin faptul că 
a t â t p r i n S t a t u t cât şi prin legea electorală modificase în 
3110(1 esenţial ccnveuţhuica. 

P,l a obţ inut dela comisiunea ambasadorilor recunoaşterea 
s t a t u t u l u i şi a legii electorale, precum şi recunoaşterea drep
tu lu i de suveranitate internă. Manifestul Ini Cuza din 2 
Iul ie 18('14 p u i e în relief câştigarea acestui principiu aşa 
do i m p o r t a n t în chipul următor: « România reintră în auto
n o m i a ei lăuntrică. Pană acum această autonomie era lovita 
în m a l mul te privinţe; legea electorală nu se putea schimba 
d e c â t - c u consimţământul din afară. înaltele puteri au con-
sl i ţ i t acum, în toată întinderea, autonomia noastră di
n ă u n t r u )), Cu această ocazie el modifica statutul la 2 Iulie 
1864, stabilind în preambul: 

« Pr inc ipa te le Unite pot în viitor a schimba, legile care 
p r i v e s c .idininisti-aţmuea lor dinăuntru, cu concursul legal 
al t u t u r o r puterilor stabilite şi fără nici o iutervenţiime din 
a fa ra i>, etc. 

u) 3>tr.ji constituanţii noştri din 1S66 au urmărit foarte 
de a p r o a p e textele Cnnstituţiunii belgiene din 1831, ei au 
fost nevoi ţ i sil facă modificările necesare faţa de situaţiunile 
in terna ţ ional i : deosebite. Astfel, în art. 87, care conţine textul 
jura iu iu i tu lu i pe care urmează sii-1 presteze capul Statului, 
«•i i m întrebuinţat formula: jur a păzi Constituţia şi legile 
jHij<r>y%tliti Y<\mlliii a menţine. dve.fttiirUe lui vn(imtale şi iiite-
Cjîiatan trrUoriutui, pe câtă vreme textul belgian, art. 80 
zi : e : <i je j iuv tl'ohserver la constitutiim et Ies loîs du peuple 
Dclge, de nminteuit' l'indepciulance naţionale et Tintegrite 
<Lu to r r i to i re 1). 

Ţ-nra noas t ră fiind însă în iSfidsuli protectorat, constitu
a n t u l n u a p u t u t îin-i'ebuinţa exprcsiuiK'a belgiană de main-
tenif Vindâpcitdance nulionale, îiiloeuind-o cu aceea de a 
menţine drepturile lui naţionale, ceia ct* înseamnă drepturile 
r e cunoscu t e naţiunii romane prin t ra ta tul dela Paris din 
1856 şi pr in Convenţlunca dela Paris din 1858. 

.Dar, dacit formularea din iHof» corespundea cu situaţia 
i n t e rna ţ i ona l a ele atunci, nu îi era permis constituantului 
d iu 1923 să reproducă, în art. 82, formula jurământului 
din 186*6, când situaţhmea internaţională era schimbată. 

T o t o regretabilă inadvertenţă găsim şi în art. 88 alin. 
f inal din Constitu'ţhmca dela 1923 (art. 93 a i l 1 Constituţia 
18G6), nnde se vorbeşte de dreptul Regelui de a face con-

ANAUZV CONSTITXJŢIUNII ROMÂNIEI 

întrucât Constituţiunea din 1866 este actul fun
damental, modificările ce au intervenit până la 1923 
schiinbându-î foarte puţin înfăţişarea, afară de mo
dificarea din 1917, care schimba bazele corpului 
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(Cu semnătura lui Simeoti Marca viei, uuul din bursierii Statului, 
înainte de 1S30). Colecţia Acad, Române 

electoral, vom examina Constituţiunea din 1S66, 
arătând numai modificările introduse. Modificările 
introduse în 1923 fiind mai importante, le vom trata 
deosebit. 

Constituţiunea din 1S66 conferă Capului Statului 
titlul de Domn. Această titulatură a durat mai puţin 
de 15 ani, căci în urma răsboiului rttso-rainâno-turc 
diu 1877—1878, prin tratatul din Berlin (1878) s'a 
proclamat independenţa ţării, iar prin legea din 
15 Martie 1878, ţara a fost ridicată la rangul de 
regat. 

Cu ocaziunea modificării constituţionale din 8 
Iunie 1884, s'a înlocuit termenul de Domn cu acela 
de Rege. Vom întrebuinţa titlul de Rege pentru 
Capul Statului chiar când ne vom referi la consti
tuţiunea din 186S. 

Constituţiunea diu 1866 fu primul pact constitu
ţional român făcut printr'un acord de voinţe, între 
Adunarea Deputaţilor reprezentând Naţiunea şi între 

venţiuni internaţionale, însă numai âe comerţ şi navigaţiune, 
dar nu şi politice, ceea ce era exact în 1866, când Ţara era 
sub suveranitatea Turciei, conform art. 22 din Tratatul dela 
Paris din 1856, dar care nu se mai potrivea în 1923. 
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Suveran, după cum Statutul a fost prima constitu-
ţiune dată de un Domnitor român. J) 

Constituţiunea din 1866 are 133 articole, împărţite 
în 8 titluri. Primele trei titluri tratează despre 
elementele constitutive ale Stalului şi anume : titlul I 
(art. 1—-4) despre teritoriu ; populaţitmea face obiectul 
celui de al II-lea titlu (art. 5—30) despre drepturile 
Românilor, iar titlul I I I {art. 31—107) vorbeşte 
despre puterile Statului, adică despre suveranitate 
şi organele prin care ea se exercită. Titlul IV, 
despre finanţe, are 10 articole (10S—117); titlul V, 
despre puterea armată (art. 11S—123); titlul VI cu
prinde dispoziţiuni generale (art. 124—128)^ titlul 
VII vorbeşte despre revizuirea Constiiuţiunii (art. 
129); titlul VIII cuprinde dispoziţiuni tranzitorii şi 
suplimentare (art. 130—133). 

/ . Terito r iu l. Caracterele juridice ale teritoriu
lui sunt: 

a) Inalienabilitatea. Art. 2 din Constituţia dela 
ÎUZS stabileşte principiul inalienabilităţii: nici o mo
dificare a teritoriului nu se poate face decât de o 
constituantă, legiuitorul ordinar neavând asemenea 
calitate. Hotarele Statului pot fi însă rectificate 
printr'o lege, ne spune alin. 2 din art. 2, când e 
vorba numai de mici modificări, cerute de circums
tanţele locale sau de necesitatea de a avea o graniţă 
mai bine determinată. Aceste rectificări de hotare 
se fac pe baza unei convenţiuni încheiate între 
delegaţii Statelor respective. Această convenţiune 
se supune Parlamentului, care aprobând-o, autoriză 
guvernul să facă ratificările necesare validităţii actului 
internaţional. Astfel s'a procedat la noi în 1921 
cu delimitarea frontierei ceho-române, pe baza pro
tocoalelor încheiate la 4 Mai 1921, sau faţă de 
Jugoslavia, prin protocolul încheiat! a Belgrad la 24 
Xcenwrie 1923. protocoale ratificate de Parlament. 

b) Indivizibilitatea, Acest principiu e formulat în 
art. 1 din Constituţia noastră din 1923; el exista şi 
în art. 1 din Constituţia dela 1866, ca o declaratiune 
solemnă a definitivei uniri a celor două principate: 
Muntenia şi Moldova 1 | . Prin revizuirea din 8 Iunie 
1S84, se face menţiune în acest articol şi de Dobrogea 2J 
îar prin modificarea din 1923 o asemenea declara
tiune a fost făcută pentru unirea vechiului Regat cu 
Transilvania, Banatul. Sâtmaxul şi Maramureş cu 
Bucovina şi cu Basarabia (legile din 1 Ianuarie 1920) 
şi cu Dobrogea Nouă, câştigată prin tratatul dela 
Bucureşti din 1913, confirmat prin tratatul delaNeuilly 
sur Seine din 27 Noemvrie 1919. 

Terţul articolului I astfel cum s'a formulat în 
Î923 diferă de textele din 1S66 şi 1884 prin aceea că 
m noul test se adaugă noţiunii de Stat indivizibil, 
noţiunile de Stat naţional şi unitar 3). 

'} Testul art. 1 dan Constituţia dela 1S6G: Principatele-
Tnite române constifae un singur Stat sub denumirea de 
România. 

') Textul revizuit în 18S4: Regatul României cu judeţele 
safe din dreapta Dunării constitue un singur Stat indivi
zibil. 
M *j Textul art. 1 din Constituţia dela 1923: Regatul Ro-
gtSniet este un Stat naţional, unitar şi indivizibil, 

c) Egalitatea teritoriului. In pr inc ip iu , nu t rebue să 
existe privilegii în favoarea u n o r anumite regiuni, 
în ceea ce priveşte impozitele, serviciul mi l i tar sau 
alte drepturi politice, publice s a u civile. 

I I . Populaţia. I n popu la ţ iune dist ingem două. 
categorii de oameni: na ţ iona l i i sau cetăţeni i , şi 
străinii. 

Prin naţional sau cetăţean î n ţ e l egem un individ, o 
unitate din colectivitatea n u m i t ă naţ iune. 

Străinii sunt indivizii care a u o altă na ţ iona
litate, adică sunt cetăţenii unei alte ţăr i , sau nu au 
nici o naţionalitate, sunt apoliţi (cuvânt grecesc dela 
polis-oraş, patrie şi a privativ, a d i c ă fără patrie) sau 
heimatlos (cuvânt german in t ra t î n terminologia ştiin
ţifică, având acelaş sens). 

Numai cetăţenii au drepturi po l i t i ce , adică drepturi 
de a participa' la conducerea colect iv i tă ţ i i fie direct, 
fie indirect. Străinii nu pot a v e a drepturi politice, 
ei au însă drepturile civile, a d i c ă drepturile de fa
milie şi drepturile patr imoniale , fără însă a putea. 
dobândi imobile rurale. 

Calitatea de român se d o b â n d e ş t e : 
a) prin naştere, Orice copil t r e b u e să aibă dela 

naştere o naţionalitate. Ca să o pu tem de te rmina 
avem doua sisteme: sau să a t r i b u i m copilului na ţ io 
nalitatea părinţilor (jus sanguin is ) , sau să-i a c o r d ă m 
naţionalitatea ţării unde s'a n ă s c u t (jus soli). Aceste 
două sisteme pot fi combinate. 

Legiuitorul român, pr in legea din 24 bVbnuir ie 
1924, pentru dobândirea şi p i e rde r ea naţ ional i tă ţ i i 
române, consideră ca român pe cop i i i legitimi ai unu i 
român şi pe copiii naturali ai unei românce ; to t român. 
este şi copilul găsit pe teritoriul României şi născut 
din părinţi necunoscuţi; 

h) prin efectul legii, devin c e t ă ţ e n i români : 
1. copiii străini legitimaţi de u n român. Această 

dobândire a cetăţeniei are loc c u efect r e t roac t iv ; 
2. femeia străină căsătorită c u un r o m â n ; ea îşi 

păstrează această calitate şi după desfacerea căsătoriei , 
prin moartea soţului sau prin d i v o r ţ ; 

3. locuitorii unui teritoriu a n e x a t Statului r o m â n 
capătă, potrivit legii de anexare, cetăţenia r o m â n ă ; 

c) prin naturalizare, adică p r i n ţ r ' u n act de pu te re 
publică prin care un organ al S t a t u l u i , anume de ter 
minat, atribue unui străin cal i ta tea de cetăţean r o m â n . 

Potrivit art. 7 din Cons t i tu ţ iunea dela 29 Martie. 
1923 şi a j egn din 24 Februarie 1 9 2 4 pen t ru dobân^' 
direa naţionalităţii române, na tu ra l i za rea se acorda. 
de Consiliul de Miniştri, iu u r m a unei cons ta tă r i 
făcute de comisiunea de na tu ra l i za re , compusă d i n 
primul preşedinte şi preşedinţii C u r ţ i i de Apel d i n 
Bucureşti, că solicitantul îndepl ineş te condiţiunile ce
rute de art. 7—10 ale legii pent ru dobândi rea şi p ier 
derea naţionalităţii române. 

Art. 5 al acestei legi declară c ă «străinii cari a u 
dobândit naturalizarea, devin r o m â n i » . 

Prin faptul naturalizării ei d o b â n d e s c deci d e 
drept drepturile politice. 

Legea din_ 1924 a prevăzut î n s ă , pen t ru î n t â i a 
oară, dispoziţia că naturalizarea poate fi r e t r a s ă . 
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Această retragere se poate face, conform art. 41, 
în următoarele cazuri: 

a) Când se va constata că a săvârşit acte con
t ra r i i ordinei publice şi siguranţei interioare sau 
exterioare a statului român; 

b) Când se va constata că naturalizatul a părăsit 
taxa pentru a se sustrage serviciului militar sau oricărui 
a l t serviciu public, obligatoriu pentru români. 

c) Când se va constata că în serviciul ţării Ku 
de origină sau al oricărei alte ţări ar fi săvârşit acte 
d e spionaj şi ar fi ajutat 
acţ iuni potrivnice drep
turi lor şi intereselor na-
ţ ionale ale Statului şi 
poporului român. 

Retragerea de natura
lizare se face prin decret 
regal, dat pe baza jurna
lului consiliului de mi
niştr i . 

Cetăţenia se pierde în 
cazurile arătate în art. 36 
d in aceeaşi lege. 

/ / / . Obligaţiunii?. 
ş i d r cp Iiir ii e na-
fio na li Io r. Orice cetă
ţ ean da to reze Statului: 
a) supunere perpetuă; b) 
credinţă; c) unele servicii 
•personale ca serviciul mi
litar, obligaţiunea de a fi 
jurat, d) obligaţiunea de 
a contribui la întreţinerea 
serviciilor necesare colecti
vităţii prin plata impozi
telor. 

Legi diverse prevăd 
sancţiuni pentru acei cari 
n u ar respecta aceste obli
gaţiuni. Astfel, art. 184 
şi urm. din codul penal 
pedepsesc pe cei cari ar 
viola obligaţiunea de cre
dinţa ; sancţiuni diferite 
sunt prevăzute în diverse legi pentru acei cari nu se 
supun injoncţiunilor făcute de organele Statului; 
codul de justiţie militară pedepseşte nerespectarea 
obligaţiunii de serviciu militar; codul de procedură 
penală prevede pedepse pentru acei cari nu respectă 
obligaţiunea de a presta servicii ca jurat; legile fis
cale au o serie de sancţiuni speciale. 

In exercitarea dreptului de a comanda, ce aparţine 
Statului şi la care corespunde obligaţiunea de a se 
supune la toate legile, regulamentele şi ordonanţele, 
s tă toa tă puterea Statului. 

Dreptul la supunere, Statul îl are şi faţă de străinii 
cari locuesc pe teritoriul său. 

Cetăţeanul are: a) plenitudinea drepturilor politice, 
adică dreptul de a participa la conducerea Statului. 
Femeia româncă nu are exerciţiul drepturilor poli
tice. Articolul 6 alin. 2 din Constituţia dela 1923 

GENERALUL PAVJŞI, KISSEI.EFF, 
Pieşedintele Obşteştilgi Aduuări ale Moldovei şi Vnlachiei 

declară că drepturile politice se pot extinde femeilor 
printr'o lege votată cu o majoritate calificată de 
două treimi. 

Numai majorii au exerciţiul drepturilor politice. 
Majoritatea este stabilită, în mod general, pentru 
întreaga ţară, la 21 ani, prin legea din 11 Aprilie 1924; 
însă legea poate să stabilească pentru anumite cazuri 
vârste deosebite. De exemplu, alegătorii şi eligibilii 
pentru Senat trebue să aibă 40 ani (art. 68 şi 75 din 
Constituţia dela 1923). 

Drepturile politice sunt: 
dreptul de a fi alegător şi 
eligibil la Cameră şi Senat, 
la consiliile judeţene şi 
•comunale, dreptul de a fi 
jurat, de a ocupa func
ţiuni publice, adică drep
turile pe care Romanii 
le desemnau cu numele 
de jus s-uffragii e t jus 
honontm. Ele aparţin nu
mai cetăţenilor; 

b) plenitudinea dreptu
rilor publice adică a drep
turilor pe care declara-
ţiunea de drepturi din 29 
August 1789, din timpul 
revoluţiei franceze, le nu
mea drepturile omului şi 
cetăţeanului. 

Aceste drepturi publice 
se împart în două cate
gorii: 

a) drepturile primare ; 
libertatea individuală, li
bertatea de circulaţiunej 
inviolabilitatea domicili
ului., libertatea muncei, 
dreptul de proprietate, 
libertatea de conştiinţa, 
libertatea cultului, liber
tatea de opinie, secretul 
corespondenţei (art. 27). 

b) drepturile secundare 
sau libertăţile complimen

tare care sunt de două categorii: a) libertăţile de 
propagandă a ideilor: libertatea presei şi libertatea 
învăţământului; b) libertăţile colective, care cuprind 
libertatea de asociaţiune şi libertatea de întrunire. 

Aceste drepturi sau libertăţi putând ii violate 
fie de legiuitor, fie de executiv, fie de un individ, 
Constituţiunea dă puterii judiciare posibilitatea de a 
reprima orice violaţiune posibila, fie prin atacarea în 
neconstituţionalitate, dacă este vorba de o violaţiune 
făcută de legiuitor, fie pe calea contenciosului admi
nistrativ dacă e vorba de o violaţiune făcuta de 
administraţiune, fie prin acţiuni înaintea tribuna
lelor ordinare, daca violaţiunea normelor constitu
ţionale a fost făcută de im individ. 

Constituţiunea co ndarnnă regimul preventiv şi stipu
lează că, pentru a exercita aceste libertăţi, nu e nevoie 
de o autorizaţiune prealabilă. Astfel, în materie de 
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presă, cauţiunea, avertismentul, cenzura, suspendarea 
şi confiscarea unui ziar sunt interzise de constitu
ţ iune. Constituţiunea admite numai regimul represiv. 

Constituţiunea proclamă competenţa juriului în 
delictele -politice şi de presă.. Aceasta constitue o 
importantă apărare a libertăţii individuale. 

Cu ocaziunea revizuirii constituţionale din 8 Iunie 
1884, alineatul I I din art. 24, în cuprinderea 
următoare: «Delictele de presă suni judecate de juriu », 
a devenit alineatul penultim, adăugându-se urmă
toarele: «afară de acele care s'ar comite în contra 
persoanei Regelui şi a familiei regale sau contra suve
ranilor Statelor străine. Aceste delicte se vor judeca 
de tribunalele ordinare după dreptul comun». 

Cu ocaziunea revizuirii constituţionale din 1923, 
s'a menţinut excepţiunea introdusa în 18S4, adău
gându-se însă alte două escepţiuni şi anume: 

1) îndemnurile directe la omor şi rebeliune, în ca
zurile când nu au fost urmate de execuţiune; 2) ca
lomniile, injuriile, difamaţiunile aduse particularilor 
sau funcţionarilor publici cari ar fi atinşi în vieaţa 
lor particulară sau în cinstea lor personală. 

In materie de presă, arestul preventiv este interzis. 
Din textul şi spiritul Constituţiunii rezultă că legiui
torul constituant a garantat numai libertatea cetă
ţeanului de a-şi manifesta opiniunile, cugetările şi 
sentimentele sale în orice materie; el nu a acordat 
asemenea garanţie delictelor ordinare, ori de câte ori 
presa a servit ca instrument pentru comiterea unor 
asemenea delicte. Sunt delicte de presa numai acele 
infracţiuni care sunt produsul unei cugetări sau al 
unui sentiment şi ale căror elemente constitutive 
sunt toate realizate prin presă ca instrument de exe
cutare. Delictul de presă nu este o infracţiune sui-
generis. ci este o infracţiune de drept comun, însă 
caracterizată printr 'unabuz al dreptului în exprimarea 
cugetării sau sentimentului, şi săvârşită pe calea 
presei *). 

c) plenitudinea drepturilor civile, în care se cuprind 
drepturile de familie, adică dreptul de a se căsători, 
de a legitima, de a adopta, de a exercita puterea pa
ternă, precum şi drepturile patrimoniale. 

Proprietatea individuală de orice natură şi toate 
creanţele asupra Statului sunt proclamate, ca şi în 
declaraţiunea drepturilor omului şi cetăţeanului' din 
17S9, de către Constituţiunea din 1866,"drept sacre 
ţi inviolabile {art. 19). Constituţiunea din 1923 (art. 
17) schimbă această formulă proclamând că: Pro
prietatea de orice natură, precum şi creanţele asupra 
Statului suni garantate, ceea ce înseamnă o schimbare 
de concepţiune. Individualismul a suferit o atenuare 
graţie curentelor sociale care proclamă proprietatea 
funcţiune socială. 

Constituantul admite exproprierea pentru camă 
de Militau publică, legahnente constatată şi după o 
dreaptă şi prealabilă despăgubire. 

Prin cauză de utilitate publică, sub imperiul Con
stituţiunii din 1866 ţart. 19),. se înţelegeau numai căile 
de comunicaţiune, salubritatea publică, precum şi 

lucrările de apărare naţională. Const i tuantul d in 
1923 (art. 17) a mări t sfera noţiunii de ut i l i ta te pu
blică în această materie adăugând: interesele cul turale , 
precum şi cele impuse de interesele generale directe 
ale Statului şi adminiatraţîunilor publice şi d â n d 
posibilitate legiuitorului ordinar ca, prin legi v o t a t e 
cu majoritate de două treimi, să admi tă noiii cazur i 
de utilitate publică (art. 17). 

Străinii se bucură de toate drepturile civile, afară de 
acela de a dobândi imobile rurale, care pot r iv i t ar t . 
18 din Constituţiune, nu pot fi s tăpâni te decât clt> 
cetăţeni. 

P R I N C I P I I L E F U N D A M E N T A L E AJ,E 
CONSTITUŢIUNII 

I. Principiul suveranităţii naţio
nale. Art. 31 din Constituţiunea din 1866, reprodus 
în art. 33 din Constituţiunea dela 1923, spune: 
toate puterile Statului emană dela Naţ iune . 

Calitatea esenţială a suveranităţi i este de a fi 
supremă. I n general, nu se admite că im S t a t are 
suveranitate, daca există o alta putere care sa-i poa tă 
comanda. 

Astfel, în Regulamentele Organice (1831—1832) care 
organizează principatele Munteniei şi Moldovei m i se 
vorbeşte de suveranitate, pentrucă ambele principate 
erau supuse Turciei ca putere suzerana şi Rusiei ca 
putere protectoare. 

Nu aflăm deasemenea menţiune despre suverani
tate nici în convenţiunea dela Paris 1K5H, pent rucă , 
potrivit art. 2 alin. 2 din Convenţiune, Principatele se 
administrau în limitele stipulate pr in înţelegerea 
dintre puterile garante 1) şi Curtea suzerană a ) . 

In urma călătoriei făcută de Domnitorul Cuza la 
Constantinopol în 1864, Consiliul ambasadorilor pu
terilor garante a admis autonomia lăuntrică completă 
a Principatelor. Pe baza acestei autonomii s'a rjutut 
face Constituţia şi vorbi de suveranitate naţională, 

I I . Principiul guvernământului re
prezentativ e a ră ta t în art. 31 care, după ce pro
clamă principiul că toate puterile Statului emană dela 
Naţiune, adaogă că ea nu le poate exercita decât prin 
delegaţiune şi după principiile şi regulile aşezate îu 
Constituţiune. 

III. Principiul separ ci ţiu n i i p u t er i-
lor, Constituţiunea admite trei organe: legislativ, 
executiv şi judecătoresc, ai căror t i tulari sun t inde
pendenţi unii de alţii. 

O R G A N E L E S T A T U L U I 

I. PUTEREA LEGISLATIVA 

Puterea-legislativă, se-exerc i tă colectiv de că t re 
Rege şi reprezentaţiunea naţională, compusă d in 
Adunarea Deputaţi lor şi Senat . 

') Casaţia II, decizia 3.559 din 1926 în t Jnrispr Gen 
1927, P- 509; Cas. Secţ. Unite, decizia 18 din 7 Iunie I Q ; 
t Pana, Săpt.» 1934, p . 769, 1934 

l) Adică Puterile care participaseră la t r a t a tu l dela Par ia 
(1856), prm care se terminase răsboiul Crimeei. Aceste p u t e r i 
erau Austria, Franţa , Marea Biitauie, Prusia, T u r d a , Rus ia 
şi Sardinia. Articolul 2 din Convenţiunea dela Paris dec lara 
ca Principatele se vor "bucura sub garanţia colectivă a 
puterilor contractante de privilegiile şi imunîtaţ i le ce posedă . 

- Turcia. 
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Orice lege cere acordul de voinţe a acestor trei ramuri 
ale Puterei legislative. Manifestarea de voinţă a Adu
nării Deputaţilor şi a Senatului se face prin votare; 
manifestarea de voinţă a Regelui se face prin sanc
ţionarea legei, care era ca şi astăzi, actul de adeziune 
al Capului Statului la opera legislativă. Sancţiona
rea are deci carac
terul de act legis
lativ. Opera legisla
tivă votată de Ca
meră şi de Senat 
fără .sancţionare, nu 
are decât valoarea 
unui proiect. Legea 
odată sancţionată, 
trebue promulgată. 
Promulgarea, e s t e 
tot un act regal, dar 
de ordin adminis
trativ. Este ordinul 
către agenţii pute-
rei executive de a 
aduce la îndeplinire 
legea. Sancţionarea 
şi promulgarea se 
l'acc prin aeelaş act. 
Tot atunci regele 
ordona şi puhlicarea 
legei în Monitorul 
Oficial. Publicarea 
legei în Monitor face 
li gea opozabilă pen
tru toată lumea. 

Conform art. 37 
din Constituţia de 
la 1923, promulga
rea legei se face 
prin îngrijirea mi
nistrului de Justi
ţie. Iniţiativa legi
lor aparţine fiecă
reia din cele trei 
ramuri ale Puterii 
legislative. 

Membrii repre-
zentantatiunii na
ţionale reprezintă 
Naţiunea în tota
litatea ei, iar mi 
numai localitatea care i-a ales. 

Constituţiunea prin art. 57 şi urm. stabilea com
punerea corpului electoral atât pentru Adunarea De
putaţilor cât şi pentru Senat prin sistemul censitar. 
Censul, este cotitatea clc impozit ce un cetăţean 
trebuia să plătească pentru ca să fie elector sau 
eligibil. 

In afară de sistemul censitar, care admite averea 
drept criteriu de selecţionare al cetăţenilor pentru 
vieaţa politică, Constituţiunea clin 1866 admite şi un 
sistem capacitar, dispensând de cens pe acei cari au 
un anumit grad de instrucţiune. 

Sistemul censitar a dăinuit la noi până la modifi-

NAPOr,EON III 
(Colecţia Acad. Romane) 

carea constituţională din 29 Iunie 1917 când modificân-
du-se art. 57 şi 67, s'a admis sufragiul universal 
adică s'a recunoscut tuturor cetăţenilor dreptul de 
vot, indiferent dacă au sau nu avere. 

Constituţiunea din 1866 prin art. 96, devenit art. 
90 prin modifica
rea din 1923, sta
bileşte principiul 
funcţionării inter
mitente a Parla-
mentulrri. 

Art. 90 stabileşte 
că Regele poate di~ 
solvă sau -proroga 
adunările, 

Prorogarea este 
amânarea Parla
mentului, care nu 
poate însă depăşi o 
lună nici nu poate 
fi înnoită în aceeaşi 
sesiune fără con
simţământul Adu
nărilor. 

Regele poate di-
solvă ambele Adu
nări sau numai una. 
Insă, pe baza prin
cipiului concomiten
tei, adunarea nedi-
solvată nu poate 
funcţiona, până ce 
nu s'a constituit 
cealaltă adunare. 

Actul de disol-
vare trebue să con
ţină convocarea ale
gătorilor până în 2 
luni şi a Adunărilor 
până în 3 luni. 

Rolul Adwiării de
putaţilor şi Sena
tului în operalegis-

lativâ 
Dreptul de a par

ticipa la opera le
gislativă a celor 

două adunări nu este egal. Astfel, Camera Deputa
ţilor se bucură de o învestitura constituţională ex
clusivă de a vota legea bugetară sau legea anuală de 
finanţe (art. 113 Constituţiunea din 1866, art. 114 
Constituţiunea din 1923). Aceasta este o caracteris
tică a dreptului public român: nu o aflăm în ţările 
din occidentul Europei, nici în Belgia, nici în An
glia şi nici în Franţa. 

Această dispoziţiune a fost înscrisă pentru prima 
dată în articolul 6* din Statutul lui Cuza dela 1864. 

Până la Statut noi am avut numai parlamente 
unicamerale. Astfel, după Regulamentele Organice, 
fiecare principat avea o singură adunare obştească 

f -
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ordinară, şi după Convenţîunea dela Paris din 
1858, prin care atât în Moldova cât şi în Muntenia se 
crea câte o adunare electivă. Negreşit că aceste 
adunări erau învestite cu atribuţiunea de a vota 
bugetul. Când însă Cuzaacreat, prin Statut, Corpul 
ponderator sau Senatul, nu a acordat şi acestei noui 
instituţiuni dreptul de a examina şi vota bugetul. 

Constituantul din 1866 admiţând şi el sistemul bi
cameral, a menţinut dispoziţiimea din Statut, ară
tând în desbaterile Constituantei că discuţiunile 
bugetului durează prea mult chiar înaintea unei 
singure camere. 

Pentru celelalte legi, guvernul poate să adreseze 
proiectele de legi, în mod egal, oricărei Adunări, 
afară de acelea relative la veniturile şi cheltuelile 
Statului sau la contingentul armatei, care trebuesc 
votate mai întâi de Adunarea Deputaţilor (art. 33 
alin. 2 din Constituţia dela 1866, art. 35 al. 2 din 
Constituţia 1923). 

Adunările au dreptul de a controla validitatea 
alegerilor propriilor lor membri. Constituţiunea (art. 
4(1 in 1866 şi 44 în 1923), dă fiecărei adunări le
gislative dreptul de a verifica titlurile membrilor 
săi, având şi căderea de a judeca contestaţiunele ce 
s'ar ridica în aceasta privinţă. 

Pentru a apăra puterea legislativă de injoncţiunile 
executivului, constituantul a stabilit o serie de dispo-
ziţiuni, din care unele destinate să garanteze adunările 
însăşi, iar altele, individual, pe membrii lor. Despre 
prima din aceste garanţii se ocupa art. 55 şi 56 din 
Constituţiunea din 1866, devenite art. 59 şi 60 prin 
modificarea din 1923, iar despre cealaltă'se ocupă 
art. 51 si 52 din Constituţiunea din 1866, devenite 
54 şi 55 în 1923. 

Prin art. 59 şi 60 se proclamă inviolabilitatea loca
lurilor Adunărilor, arătându-se că nici o putere armata 
nu are dreptul de a intra în localul unei Adunări, 
fărâ aprobarea preşedintelui ei. Fiecare adunare are 
drept exclusiv de a exercita propria sa politie prin 
preşedintele ei. Art. 54 şi 55 proclamă inviolabilitatea *) 
şi iresponsabilitatea membrilor Parlamentului, 

PUTEREA EXECUTIVĂ 

I. Regele 

; Puterea executivă este încredinţată Regelui, asistat 
|de miniştri. Regele se bucură de cele două privilegii 
fanonarbice: a) principiul irevocabilităţii ; b) principiul 
ŞinvioiabUUăţii. 

'' 'mnitorul, astăzi Regele, este irevocabil în sensul 
*•• E poate fi revocat, puterile lui sunt pe vieaţa şi 
»i ' ereditare ne spune art. 82 din Constituţia dela 
V.' art. yy din Constituţiunea dela 1923 
lfc.mnitorul, astăzi Regele, este inviolabil în sensul 

» * 11 este răspunzător nici chiar pentru actele sale 
SWunale, pe câtă vreme un preşedinte de republică 

, J« i-ste numai iresponsabil, răspunde pentru actele 
srsc»nale. 

^laviolaWli ta tea membrilor parlamentului se mal n«-

' • £ [ £ Adunarea Naţională franceză, la 2<5 l u -

Prin faptul că Regele este inviolabil, actele lui uu 
au nici o putere daca nu sunt contraseniuate de uti 
ministru care, prin aceasta, devine răspunzător, 

Potrivit Constituţiunii din 1866, Domnitorul are 
atribuţiuni arătate în art. 93 şi urm. reproduse în
tocmai de art. 88 şi urm. din Constituţia dela 
1923. Bnumeraţiunea făcuta de art. 93 este limi
tativă, ne spune art. 96 din Constituţia dela 1866, 
devenit art. 9r în Constituţia dela 1923, căci coteriile 
politice, care detronaseră pe Cuza, voiau să-şi rezerve 
lor plenitudinea puterilor, crezând că vor domnia 
vieaţa politică prin Parlament. 

Vieaţa politică a urmat însă cursul, ei tradiţional. 
Constituţiunea burgheză, transplantata din Belgia, nu. 
se putea adapta situaţiunilor dela noi, unde lipsea o 
clasă burgheză puternică şi româneasca, care sa ser
vească drept pivot noueî aşezări. Deaceea nici ittsti* 
tuţiunile politice create prin această Coustituţîune 
nu au avut o consistenţă prea mare. Şi tot Domnul 
a rămas izvorul puterii. 

Domnul, şi mai apoi Regele, a avut de fapt atribu
ţiuni mult mai mari decât arată Constituţia. Astfel el 
reprezintă ţara în afară şi înăuntru; în numele lui 
se încheie tratate politice şi convenţiuni diploma
tice; el numeşte şi revoacă pe miniştri; are ini
ţiativa în materie legislativă, sancţionează şi pro
mulgă legile, convoacă, prorogă şi* disolvă parla
mentul, convoacă Corpul electoral, are puterea de 
a_ face regulamente, poate da în judecată pe ..nn-
niştri, numeşte în funcţiunile publice, arc dreptul de 
amnistie în materie politică, şi de graţiere; în nu
mele lui se execută hotărîrile judecătoreşti. 

I,a fiecare început de sesiune parlamentară, Re
gele adresează adunărilor itn mesagiu, contrasemnat 

. de toţi miniştrii şi care conţine o expunere a situu-
ţiunii şi un program de activitate legislativă, 

Toate aceste puteri aparţin monarhului. 
Regele, fiind deasupra partidelor politice, nu are 

alt ̂ interes de cât de a asigura ordinea şi pacea în 
ţară;^ el planează deasupra pasiunilor omeneşti; 
el îşi creează o sferă de pace, de mărire, de im
parţialitate, graţie căreia el intervine pentru a race 
sa înceteze conflictele politice, fie revocând pe mi
niştri, sau provocând demisiunea cabinetului, fie 
refuzând să sancţioneze o lege, fie prorogând său 
disolvand parlamentul, fie acordând atrmestie pentru. 
a face sa înceteze prigonirile politice sau pentru a 
restabili pacea socială, fie acordând gratie atunci 
când 1 se pare într'un anumit caz, că pedeapsa d a # 
de judecători a fost excesivă. 

Regele, în asemenea condiţiuni, este un orgănYcare 
reprezintă principiul colaboratiunei puterilor • întru 
cat • se împărtăşeşte din atributiunile celor trei pu
teri _ şi execută un control asupra lor, el joacă rolul 
uneiputen moderatoare, care temperează excesele ce
lorlalte pateri. 

Constituţiunea proclamă că transmisiunea puterei 
supreme adică a puterilor regale, se face prin ereditate. 

Art. s a . dm Constituţiunea' din 1866 proclamă 
pnncipml monarhiei ereditare în persoana Principelui 
Larol de Hohenzollem-Sigmaringcn si a moştenitori-
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Pentru prima dată s'a introdus atunci la noi 
principiul eredităţii în desemnarea Monarhului. 

I-a noi, monarhia, era electivă, preferându-se cei 
cari aveau legături de rudenie cu un Domn, bună
oară fratele sau copilul lui, fie chiar natural. Ceea 
•ce a făcut pe unii istorici să susţină existenţa unui 
sistem electivo-ereditar. 

Evident că Domnii se puteau alege şi dintre rudele 
foştilor Domni, dar aceasta însemna ca erau dintr'o 
familie importantă, că probabil aveau mijloace, că 
poate aveau calităţi şi prin urmare puteau figura între 
pretendenţi, dar nu exista un drept exclusiv pentru 
dânşii '), 

Principiul eredităţii aşa cum e formulat în art. 82 
<liu Constituţiunea din 1866, sau 77 din Constituţiunea 
dela 1923, prevede că numai bărbaţii şi descendenţii 
acestora pot moşteni tronul, prin ordinul de primo-
genittiră şi cu excluderea perpetuă a femeilor şi co-
horîtorilor lor. 

Succesiunea la Tron este asigurată în linie directa, 
descendentă şi legitimă. 

In lipsa de descendenţi, Constituţiunea chiamă la 
tron pe fraţii Monarhului şi descendenţii lor de sex 
bărbătesc, în ordinea de primogenitură. 

Dacă Monarbul nu are descendenţi, nici fraţi, el 
poate să indice, cu asentimentul reprezentaţiunii na
ţionale, un succesor ales dintr'o familie suverană din 
Huropa. 

Dacă Monarhul moare fără succesor, Tronul este 
vacant. In acest caz, cele două Adunări se întrunesc 
de urgenţa, într'a singură Adunare, fără convocare, 
pentru a alege ca Rege pe un principe dintr'o dinastie 
din lîuropa. 

Constituţiunea nu admite numai vechiul adagiu 
le Roi est mori, vive le Roi, sau le Roi ne meurt jamais. 
Succesorul Tronului are vocaţiunea constituţională, 
dar aceasta nu e suficient. El trebue să facă o mani
festare de voinţă, îşi exprimă o acceptare solemna de-
punând înaintea Adunărilor întrunite într'o singură 
Adunare, jurământul prescris de art. 87 din Consti
tuţ ia din 1866 (art. 82 din Constituţia din 1923). 

P r in faptul că Succesorul depune jurământul şi prin 
faptul că reprezentanţa naţională îl acceptă, s'a sta
bilit un acord de voinţe, care ratifică delegaţiunea 
dată de Constituanta din 1866 Domnitorului Carol 
.şi urmaşilor săi. 

Numai îu urma acestei manifestări de voinţe, succe
sorul Tronului este învestit cu puterile supreme. 

Suveranul nu poate presta jurământ decât la ma
jorat , care e fixat la 18 ani. 

I I . Organele chemate să exercite puterile regale 
în lipsa Regelui. 

Puterea regală fiind de o importanţă conside
rabilă, Constituţiunea nu admite nici o soluţiune 
ele continuitate în exerciţiul ei. 

*) Astfel, d intr 'uu hrisov dela Vlcid Ţepeş (Arhiva Ist., I, 
p, 7 , âoe. 3) : 

« D u p ă moartea Domniei melc ori pe cine ar alege de a îi 
<i D o i m i Ţării Româneşti fie din rodul de inimă al Domniei 
« m e l e , fie din neamul Domniei mele, fie chiar, din păcatele 
4 n o a s t r e , din alt neam », 

In acest scop, ea creează mai multe organe chemate 
să exercite puterile supreme, pentru cazul că Regele 
ar muri sau s'ar găsi în imposibilitate să le exercite. 
Astfel se creează două organe (prin art. 84 permit. 
alin. 88 şi 89 din Const. din 1866, devenite 79, 83 şi 
84 în 1923) fiecare fhnd chemate sa exercite puterile 
regale cu caracter permanent pentru anumite situa-
ţiuni: locotenenta regală pentru cazul de vacanţă a 
Tronului şi până la alegerea unui nou Rege şi regenţa, 
pentru cazurile că succesorul Tronului ar fi minor sau 
că Regele s'ar afla în imposibilitate de a domni (din 
cauza unei boli mintale) precum şi un alt organ care 
să exercite aceste puteri ori de câte ori Regele, suc
cesorul la Tron sau membrii locotenentei sau ai re
genţei ar fi împiedecaţi să exercite aceste puteri. Acest 
organ este Consiliul de Miniştri. 

Astfel, dacă Regele moare şi lasă un succesor 
major, Consiliul de Miniştri exercită puterile regale 
imediat după moartea Regelui, dar le exercită în 
numele poporului român, titularul suveranităţii, şi 
aceasta până ce succesorul major va depune jură
mântul conform art. 82, când va fi învestit cu puterile 
regale. Deasemenea, în cazul că moştenitorul ar fi 
minor, Consiliul de Miniştri exercită puterile regale 
până ce membrii regenţei ar depune jurământul con
form art. 82. In caz de vacanţă a Tronului, Consiliul de 
Miniştri exercită puterile până la intrarea în funcţiune 
a locotenentei regale, care are loc după prestarea 
jurământului. 

Deasemenea, dacă Regele face o călătorie afară din 
ţară, puterile regale sunt exercitate de Consiliul de 
Miniştri. 

Toate aceste organe, care •exercită puterile regale 
în lipsa Regelui, sunt pluripersonale. Locotenenta re
gală şi regenţa sunt compuse fiecare din câte trei 
membri, 

III. Miniştrii 

Miniştrii sunt colaboratorii necesari ai Regelui, ai 
regenţei sau locotenentei regale, căci am arătat că 
actul regal e inexistent, daca nu e contrasemnat de 
un ministru. Miniştrii formează un colegiu numit 
Consiliul de Miniştrii, sub preşidenţia persoanei care 
a fost desemnată de Monarh cu formarea cabinetului 
şi care poartă titlul de preşedinte al Consiliului de 
Miniştri sau Prim Ministru. 

In sistemul admis deconstituţiune există deci o cola-
boraţiime necesara între Monarh şi miniştri. Miniştrii, 
reprezentând o concepţiune politică şi.având răspun
derea politică, trebue să aibă iniţiativa actelor lor, cu 
condiţiunea ca sa obţină adeziunea Monarhului. 
Dar şi actul semnat numai de Rege şi necontrasem
nat de un ministru nu are nici o tărie, e socotit 
inexistent. 

Cabinetul ministerial sau Consiliul de Miniştri trebue 
să fie omogen, adică între membrii lui trebue sa existe 
o unitate de vedere. 

Intr 'un document moldovenesc al lui Ştefan. Vodă din 
26 Decemvrie 1517, vedem: «Iar după vieaţa noastră cine 
«va fi Domn din copiii noştri, sau din neamul nostru sau 
dpe oricare Dumnezeu va alege a fi Domnul pământului 
<i uostru moldovenesc ». 



ENCICLOPEDIA ROMÂNIEI 

In România, ca şi în Belgia, nu se poate contes ta , 
ca în F ran ţa 1 ) , exis tenţa puterii judecătoreşt i c a 
putere distinctă, independentă , de pu te rea executivă. 
căci, pe când în F r a n ţ a legile consti tuţionale d i n 
1875 nu vorbesc nimic de puterea judecătorească, 
la noi, ca şi în Belgia, textele consti tuţionale îi dan 
categoric această cal i tate. 

Puterea judecătorească are după Constituţie o i m 
portanţă considerabilă. I 'otr ivi t Constituţiunii d in 
1866, nici o jurisdicţiune nu se poate c rem decât în 
virtutea unei legi, deasemeuea, nici comisiuni ş i 
tribunale extraordinare. 

Legea din i r Iulie 1866 pent ru împărţ i rea a t r ibu-
ţitmilor Consiliului de S t a t , desfiinţat prin Conslitu-
tiune, a dat în căderea instanţelor judecătoreşti aface
rile de contencios adminis trat iv care erau de compe
tenţa desfiinţatului Consiliu; instanţele judecătoreşti 
însă* nu şi-au' arogat dreptul de a anula actele admi
nistrative de autoritate, aşa cum avea căderea Con
siliul de S t a t ; ele căutau numai să constrângă prin 
daune cominatorii au tor i ta tea administrat ivă, să re 
tragă actul ilegal care vă tămase drepturile recla
mantului. 

Sub imperiul Constituţiunii clin 1866, s'a f ăcu t 
legea din 1 Iulie 1905 pen t ru organizarea Curţii de-
Casaţie, prin care s'a d a t în a t r ibuţ iunea Curţii de 
Casaţie secţia I l I - a , să anuleze actele adminis t ra t ive 
de autoritate, anume enumerate în lege, care ar fi 
vă tămat un drept al reclamantului. 

Această lege a fost abrogată prin legea din Mart ie 
1910, care revine la s tarea de lucruri anterioară legii 

Insă, printr 'o nouă modificare a legii Curţii de Ca
saţie, din 1905. 
făcută prin legea din 17 Februar ie 1912, se atribue de 
astădata în mod larg, Curţii de Casaţie (secţia I l I - a } , 
dreptul de a cenzura, la cererea unui recurent, actele 
administrative de au tor i ta te proclamând, dacă era. 
cazul, ilegalitatea lor şi i nv i t ând autor i ta tea admi
nistrativă de a in t ra în legali tate. 

Legea aceasta din 1912, ca şi legea din 1905, socotea 
tăcerea admiuistratiunii f a ţ ă de o cerere a u n u i 
particular bazată pe un drept , ca o.culpă a admi-
nistraţiunii, şi dedea celui vă tămat dreptul de a. 
se.adresa înaltei Curţi, cerând o deriziune pozitivă-
care obliga administraţiuiiea de a face actul în 
anumit sens, 

Legea din 1912 admitea, ca mijloc de constrângere 
în contra administraţiunii recalci trante, condamnarea, 
la daune cominatorii de cel pu ţ in 200 lei pe fiecare 
zi de întârziere. Aceste d a u n e erau definitive şi nu 
se mai puteau reduce. -Administraţiuiiea care tâ"' fî 
plătit asemenea daune avea recurs în contra capului. 
administraţiunii, v inovat de neexecutarea deeiziunii 
Curţii. 

Preşedintele Consiliului de miniştri, stabileşte îm
preună cu colegii săi programul ministeriat, coordo
nează activitatea Ministerelor, vorbeşte înaintea Parla
mentului în numele întregului guvern. 

Consiliul de Miniştri are două feluri de atribuţium: 
a) deliberează asupra celor mai multe chestiuni 

fără să dea deriziuni, care să producă efecte juridice, 
ci numai autoriză pe miniştri să execute acele 
rezoluţiuni, fie făcând un proiect de lege, un re
gulament. propunând Monarhului un decret, fie 
autorizând să dea o deciziune, un ministru, etc.; 

b) are unele atribuţiuni de deciziune, date prin 
diverse legi. Astfel, legea asupra străinilor din 1 
Aprilie 1SS1, stabileşte cădeciziunea de expulzare se 
dă de Consiliul de Miniştri; codul civil prin art. 
Si l şi 817, dă Consiliului de Miniştri atribuţiunea 
de a autoriza stabilimentele publice ŞL de utilitate 
publică să accepte donaţiimile sau legatele ce li s'ar 
fi făcut; naturalizarea se acordă tot de Consiliul de 
Miniştri (art. 7 Constituţiunea din 1923). etc. 

Membrii familiei regale nu pot fi miniştri (art. 98 
Cimstiuiţmnea din 1866, art. 95 Constituţiunea din 
19^ ) . 

Răspunderea ministerială poate fi politica, civilă şi 
penală. Principiul responsabilităţii ministeriale apare 
ca un corectiv al abuzurilor posibile. Conven-
ţiunea din Paris, din 1S58, prin art. 15, admitea 
principiul contrasemnârii actelor domneşti de către 
miniştrii competenţi, precum şi răspunderea lor. Con
stituţiunea din 1S66 prin art. 101, stabilea că înal ta 
Curte de Casaţie în Secţiuni "Unite este şi Curte de 
Justiţie chemată să judece pe miniştri. 

Rihpundtrea politica a miniştrilor se manifestă prin 
retragerea încrederei din partea majorităţei uneia 
din Adunări. In urma miei interpelări sau a unei 
discuţiuni, se votează o moţiune de neîncredere sau 
se respinge o propunere făcută de guvern sau de un 
ministru. 

Răspunderea întregului guvern poate să fie anga
jată de primul ministru. 

Răspunderea civilă poate să fie exercitată de Stat, 
care fiind obligat să plătească o despăgubire, la 
cererea particularului prejudiţiat prin actul ministe
rial, caută sa se recupereze dela rninistrul vinovat 
conform art. 99, Constituţia din 1923. Pentru aceasta, 
Statul are nevoie să' fie autorizat de una din Adu
nări, după cum arată în art. 4 din legea responsa-
biîităţei rriinisteriale, din 2 Mai 1879. 

Responsabilitatea penală este reglementată de legea 
responsabilităţii ministeriale, care stabileşte infrac-

i ţiunile şi determină pedepsele, Constituţia' din 1923, 
1 art . 98, modifică dispoziţiunile legei din 1879, 
•turând compunerea politică a organului de în
chine şi stabilind o comisiune de instrucţiune 
pusă din 5 consilieri ai înaltei Curţi, traşi l a" 

- ' i, în secţiuni unite. 

PUTEREA JUDECĂTOREASCĂ 

1 ipitolul I I I din titlul I I I al Constituţiunii din 
1*'*, tratează despre puterea judecătorească. Acest 
o»i Toi a devenit al IV-Iea în Constituţia din 1923. 

a) In Franţa sunt autori cari susţin că puterea Judecă
torească face parte din puterea executivă, însă nu este-
locul aci ca să arătăm lipsa de fundament a acestor păreri. 
Vezi în această privinţă H. Barthelemy, «Trăită de droit 
adm.» XIII e ed.; Ducroq, « Droit adm.», Anibal Teado-
rescu «Tratat de drept adm. » I. Această teorie e viu 
combătută de constituţionalişti. Vezi Paul Negulesca, « Tra
tat de drept adm.», ediţia I I I , i o 2 5 i p a g , 3 ? ? Nr, 491 
«Cura de drept constituţional», 1927, p. 115 336. 
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Instanţele judecătoreşti au admis fără text, ca o 
crcaţ-iune jurisprudenţială că, chiar comandamentele 
legislativului, adică legile, sunt supuse controlului pu
terii judecătoreşti, care-are căderea de a le cenzura 
din -punctul de vedere al mioarei lor constituţionale 
şi nu numai din punctul de vedere intrinsec, formal, 

adică dacă legea nu a fost votată de ambele Adunări, 
daca n u a fost sancţionată, dar chiar şi din punctul de 
vedere intern, al conformării textului legislativ cu 
norma, constituţională. 

Acest drept a fost recunoscut tuturor instanţelor 
judecătoreşti. 

Cei un omagiu adus imparţialităţii judecătorilor, 
legislatorii au fost de acord să le încredinţeze preşe
dinţ ia operaţiunilor electorale. 

Constituţiunea din 1S66, prin art, 101, proclamă 
că îna l ta Curte de Casaţie în Secţiuni Unite este şi 
Curte de Justiţie chemata să judece pe miniştrii trimişi 
în judecată de Capul Statului sau de una din Adunări, 
pentru actele făcute în exerciţiul funcţiunii lor. Acest 
articol adaugă că se va face o lege prin care să se 
determine .cazurile de responsabilitate şi pedepsele 
aplicabile, iar prin art. 102 se arată că, până la facerea 
acestei legi, Curtea de Casaţie şi Justiţie are puterea 
de a caracteriza delictul şi a pronunţa pedepse. Cu 
alte cuvinte se dă înaltei Curţi atribuţiuni legislative. 

Legea asupra responsabilităţii ministeriale, de care 
vorbesc articolele 101 şi 102, s'a făcut de abia la 
2 Mai 1879. 

Art. 104 alin. 3 spune că «pentru întregul Stat 
român este o singură Curte de Casaţie»1) aceasta 
spre a asigura unitatea de jurisprudenţă. 

PRINCIPIILE DE ORGANIZARE ALB 
STATULUI 

Constituţiunea termină cu expunerea^jprincipiilor 
generale de organizare a Statului. 

Despre- instituţiumle judeţene şi comunale 

Capitolul V din titlul III, despre Puterile Sta
tului, tratează despre instituţinnile judeţene şi co
munale (art. 108). Dar e ştiut că nici comuna şi nici 
judeţul nu sunt puteri ale Statului. Art. 41 de sub 
titlul III, ne vorbeşte despre instituţiumle judeţene 
şi comunale, ca având dreptul de a reglementa inte-
escle judeţene şi comunale. Legiuitorul nu poate să 
le ia dreptul de reglementare şi de impunere pe care 
îl au dela Constituţie (art. 108, n o şi I I I ) , însă 
le poate limita aceste puteri. 

J) Curtea de Casaţie a fost organizată prin legea din 
24 Ianuarie 1861. 

PROCLAMAREA UNIRII PRINCIPATELOR, i\ IANUARIE 1839 
(După tabloul de Tk. Aman, Colecţia Acad. Române) 
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Constituantul nostru a urmărit, de aproape textul 
belgian (art. 31) care se află aşezat în titlul III, Des 
•powoirs. Acest articol admitea teoria puterilor mu
nicipale şi provinciale formulate de Henrion de 
Pansey, celebrul prim preşedinte al Curţii de Casaţie 
franceze în lucrarea sa Du pouvoir municipal et des 
tiens commitmux (1822), care recunoştea comunelor 
adevărate puteri, mai ales de poliţie. _ 

Institutiunile judeţene şi comunale exercită deci 
atributiuni de putere publică pentru soluţionarea şi 
satisfacerea intereselor locale, prin investiţiune cofr 
stituţionaîă, însă în limitele stabilite de legiuitor şi 
fiind subordonate Statului. 

Constituantul, în art. 108, arata că mstituţiumle 
judeţene şi comunale sunt organizate prin legi, care 
vor avea la bază principiul de descentralizare admi
nistrativă, că interesele locale sunt soluţionate de 
organele locale, Consiliile judeţene şi comunale, alese 
de Corpul electoral din localitate prin vot universal, 
egal, direct, secret, obligatoriu şi cu reprezentarea 
minorităţii după formulele statornicite prin lege. Con
stituţia adaugă că pe lângă membrii aleşi, vor figura 
în aceste Consilii şi membri de drept şi membri 
cooptaţi, iar printre aceştia din urmă pot figura şi 
femei majore. 

In momentul elaborării Constituţiei, femeile nu 
aveau electoratul nici la judeţ, nici la comună. Legea 
administraţiunilor locale din 1929 a admis întâia oară 
pentru femei dreptul de a fi alegătoare şi eligibile, 
în anumite conditiuni. 

Astăzi, organizarea şi funcţionarea administraţiu
nilor judeţene şi comunale sunt reglementate prin 
legea administrativă din 27 Martie 1936 şi prin 
regulamentul de aplicare al acestei legi din iS 
Februarie 1937. 

Despre finanţe 

Titlul IV (art. 109—118) din Constituţie se ocupă 
de organele constituite pentru a da satisfacţîune inte
reselor de ordin financiar ale Statului. Constituţia 
declară: 

1. Că numai puterea legiuitoare are competenţa 
să stabilească şi să încuviinţeze perceperea impozitelor. 

2. Că impozitele nu se pot creea decât în folosul 
Statului, judeţelor, comunelor sau instituţiunilor pu
blice care îndeplinesc servicii de Stat. 

3. Că impozitele comunale şi judeţene nu se pot 
aşeza decât cu învoirea Consiliilor respective, dar 
numai în limitele stabilite de legiuitor. 

4. Că nu se pot constitui privilegii în materie de 
impozite; că numai legea poate excepta sau micşora 
impozitele. 

5. Că monopolurile nu se pot constitui decât prin 
lege şi exclusiv în favoarea Statului, judeţului sau 
icomunei. 

6. Că încheierea socotelilor şi votarea bugetului 
$e face de către Adunarea Deputaţilor; că toate veni
turile şi cheltuelile Statului trebuesc trecute într'un 
imget anual. 

yotarea ^bugetului numai1 de Adunarea Depu-
iiţilor este~o caracteristică a dreptului nostru public, 

pe care nu o găsim în alta ţară din Europa cu sistem 
bicameral. Aceasta se explică prin faptul că noi am 
avut un sistem unicameral (Adunarea Electivă), po
trivit convenţiunii dela Paris din 1858, până în anul 
1864, când Ciiza, prin statut, a înfiinţat Senatul, 
care,' potrivit art. 6, nu avea dreptul să ia par te la 
votarea bugetului. 

In proiectul de constituţie alcătuit de Consiliul 
de Stat în 1866, se prevedea o singură adunare. 
In proiectul comitetului delegaţilor adunărei coa-
stituante, se prevedeau două. adunări: adunarea 
deputaţilor şi adunarea teritorială (art. 58— 71). 
Ambele* aveau căderea de a vota bugetul (art. no ) 
Prin amendamente, adunarea teritorială a devenit 
Senatul, fără competenţă de a examina şi vota 
bugetul. 

Pregătirea bugetului se face de Ministerul' de 
Finanţe. Votarea lui se face de Adunarea Deputaţilor, 
executarea lui se face de puterea executivă, iar con
trolul lui se face de puterea executivă prin Ministerul 
de Finanţe, care publică în fiecare lună o sîtuaţiune a 
tezaurului, arătând veniturile evaluate sau prevederile 
bugetare, veniturile realizate, cneltueliie prevăzute şî 
cele efectuate. Controlul executării bugetului se face 
de Curtea' de Conturi, iar controlul definitiv de 
Adunarea Deputaţilor. 

Despre puterea armată 
Titlul V tratează despre puterea armată (art. 

119—123) . 
Constituţia proclamă în art. 39 că Regele este 

Capul puterii executive, iar în art, 88, alin. io , se 
arata că tot Regele este Capul puterii armate. 

In sistemid Constituţiei noastre, armata face parte 
din puterea executivă şi este supusă legilor, ea nu 
este o putere, în sensul puterilor legislative, execu
tive şi judecătoreşti care fac acte de decizhiue în 
numele Statului, exprimă voinţa Statului. Armata 
face parte din forţa publica şi îri mod eronat consti
tuanţii noştri au tradus din Constituţia belgiana 
titlul V, De la force puUique cu Despre puterea armată. 
Ea este menita casă ajute, atunci când e nevoie, or
ganele poliţiei administrative în menţinerea ordinei 
publice în interior, şi să apere ţara de inamicii din afară, 

In sistemul Constituţiei noastre, armata este do
minată de puterea civilă, căreia îi este subordonată. 
Din această cauză militarii în activitate sunt opriţi 
de a lua parte la luptele politice; ci nu exercită.. 
electoratul nici activ, nici pasiv, adică nici ca alega
tori nici ca eligibili, ne spune art, 28 din legea elec
torală dela 27 Martie 1926. 

In timpurile normale, concursul autorităţilor mili
tare ^poate să fie cerut însă, în scris, de autori tatea 
civilă pentru menţinerea ordinei. 

In timp de criză, când se declară starea de asediu, 
autorităţile militare devin competente a exercita un 
drept de jurisdicţiune asupra populaţiunii civile, 
însă numai pentru infracţiunile stabilite, şi numai 
cât durează criza, şi totdeauna sub controlul autori
tăţii superioare civile. 

In art. 119, se spune că toţi Românii, fără deose
bire de origină etnica, de limbă sau religie, fac par te 
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din unul din elementele puterii armate, conform 
legilor speciale. 

In ^Statele moderne, există principiul de solidari
tate în baza căruia fiecare cetăţean este dator să 
•contribue la apărarea societăţii * politice din care 
face parte. In atari condiţiuni, în caz de pericol, 
întreaga naţiune poate să fie mobilizată şi pusă sub 
ordinele autorităţilor militare; dar chiar în timp de 
pace, aceste autorităţi, având sub conducerea lor 
a rmata activă, au o putere considerabilă faţă de pu
terea civilă, Cu toate acestea constatăm că, în siste
mele constituţionale, s'a ajuns să se asigure predo
minarea puterii civile asupra puterii militare. 

Armata are o organizare deosebită de aceea a gu
vernământului civil, are o ierarhie deosebită, cadre 
deosebite. Constituţia, în art. 88, proclamă că Regele 
este Capul puterii armate, dar el nu exercită comanda 
efectivă. Legea pentru organizarea puterii armate 
arata modalităţile de aplicare ale principiului consti
tuţional din art. 119. Sistemul sau tipul de organizare 
al armatei, consacrat de Constituţia noastră, poartă 
numele de sistemul conscripţiunii şi al naţiunii ar
mate. Un asemenea sistem există şi în Franţa, Po
lonia, Jugoslavia, etc. Un alt sistem, practicat de 
ţările anglo-saxone, admite, în t imp normal, numai 
angajamentele benevole; el se numeşte sistemul vo
luntar. Klveţia cunoaşte un al treilea sistem, numit 
al miliţiei, caTe e tot un sistem de naţiune armată, 
clar în care nu există aproape de loc serviciu activ 
(câteva săptămâni în şcoalele de recruţi), toţi oamenii 
fiind rezervişti, făcând numai perioada de instrucţie 
şi întreţinându-şi echipamentul. 

Bar, toate aceste sisteme au cadre profesionale de . 
ofiţeri, destinaţi să dea educaţiunea militară ele
mentelor recrutate, potrivit sistemelor de mai sus. 

Articolul corespunzător, 118 din Constituţia dela 
1866, întrebuinţa formula: «Tot Românul face parte 
sau din armata regulată sau din miliţii sau din garda 
naţionala », pe câta vreme Constituţia actuală vor
beşte numai de «elementele puterii armate ». 

Deosebirea ce observăm între cele două texte, 
rezultă din tendinţa constatată, în mai toate Statele 
europene, în a doua jumătate a veacului al XlX-lea, 
de a se accentua distiucţiunea dintre vieaţa mili
tară şi vieaţa civilă, prin crearea unor « gărzi cetă
ţeneşti », La noi, garda cetăţeneasca sau naţională, a 
fost înfiinţată prin legea din iS Martie 1866. Garda 
naţională se caracteriza prin faptul că gardiştii lo
cuiau acasă, unde îşi ţineau şi armele; subofiţerii şi 
ofiţerii lor până la gradul de căpitan erau aleşi; 
numai ofiţerii dela gradul de căpitan până la acel 
de comandant de legiune (colonel), erau numiţi de 
Domnitor. Alegerea în grade ca şi numirea, făcută 
prin decret, era valabilă 3 ani. Or, un asemenea corp, 
cu un caracter pur cetăţenesc, fără cadre de meserie, 
servea mai mult ca o armată de revoluţie şi din 
această cauză a fost desfiinţat, cu ocaziunea modifi
cării constituţionale făcute prin legea din 8 Iunie 
1884. 

Art. 119 din Constituţie, arată că obligaţiunea de 
a, face serviciul militar este o obligaţiune cetăţe
nească. Acest impozit al sângelui este datorit de toţi 

cetăţenii ajunşi la vârsta de 21 ani. Legea asupra 
organizării puterii armate, ca şi legea asupra recru
tării stabilesc că, dacă supuşii Statelor străine nu pot 
face parte din armată, fiii de străini, născuţi în ţară, 
nu pot fi scutiţi de serviciul militar, dacă nu vor 
stabili că au îndeplinit această obligaţiune în altă 
ţară. Astăzi, în urma marelui răsboiu, experienţa a 
dovedit că elementele străine trebuesc admise în 
număr foarte mic, în armată. 

Numărul tinerilor ajunşi la vârsta de 21 ani, poate 
să fie mult mai mare decât nevoile armatei, sau 
decât permit mijloacele bugetare. De aceea, în fie
care an, se fixează printr'o lege contingentul armatei 
pentru acel an. Această lege se votează de ambele 
Adunări (art. 121). Art. 35 din Constituţie spune 
că legea pentru fixarea contingentului anual al 
armatei trebue votată mai întâiti de Adunarea De
putaţilor. 

Dispoziţiuni generale 
Titlul VI, în art. 124—r28, vorbeşte despre cu

lorile României. Ele sunt albastru, galben şi roşu, 
aşezate vertical. 

Constituţia din 1866, stabilea aceleaşi culori, fără 
să determine modul cum urmează sa fie aşezate. 
Ele puteau să fie aşezate paralel cu hampa (lemnul 
drapelului) sau perpendiculare pe ea. 

Legea din 26 Martie 1867, prin art. 6, dispune 
culorile naţionale în modul următor: albastru per
pendicular şi alături cu hampa, galbenul la mijloc, 
roşul la margine, flotând. In mijloc vor fi armele 
ţării. 

Art. 127 prescrie că niciun jurământ nu se poate 
impune cuiva, decât în puterea unei legi, care sta
bileşte şi formula lui. 

Art. 128 cuprinde, în primul alineat, dîspoziţiunea 
că Constituţia nu poate fi suspendată nici în total 
nici în parte, iar în alineatul al doilea, că starea de 
asediu nu se poate institui decât prin lege. 

Dispoziţiuni tranzitorii şi suplimentare 
Titlul VIII, cuprinde 7 articole, dela 131—138. Pri

mul articol declară ca făcând parte integrantă din Con
stituţie o serie de articole din legea dela 17 Iulie 1921, 
pentru reforma agrara în Oltenia, Muntenia, Moldova şi 
Dobrogea, din legea dela 13 Martie 1920 privitoare 
la reforma agrară în Basarabia, din legea din 30 
Iulie 1921, pentru reforma agrară în Transilvania, 
Banat, Crişana şi Maramureş, din legea dela 31 Iulie 
1921, pentru reforma agrară din Bucovina. 

Art. 132 prescrie obligaţiunea pentru Stat de a 
satisface trebuinţele normale de lemne de foc şi de 
construcţie ale populaţiumi rurale din Vechiul Regat, 
Basarabia şi Bucovina. 

Acolo unde Statul nu ar avea păduri pentru a 
putea satisface aceste nevoi, el va putea expropria 
pădurile aparţinând .persoanelor juridice sau indi
vizilor, respectând însă o suprafaţă intangibilă de 
100 hectare de fiecare proprietate. 

O asemenea dispoziţiuue coiistitue, fără îndoială, 
o măsură extrema, căci creează în profitul unei cate
gorii de cetăţeni un drept de creanţă asupra Statului, 
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iar Statului, pentru a-şi putea satisface obligaţiunea, 
i se recunoaşte dreptul de a expropria pădurile par
ticulare, O asemenea măsură este, fără contest, un 
rezultat al unei concepţiuni electorale,^ care aduce o 
violentă atingere principiilor stabilite în însăşi Con
stituţia, prin art, 17. 

REVIZUIREA COKSŢITUŢIUNII 

Constitutiunea din 1S66 proclamă, prin art. 129, 
•principiul ' rigidităţii Con&tiittţitmii, în sensul că 
pactul fundamental nu poate fi modificat de o lege 
ordinară, ci numai de Camerele de revizuire, convo
cate special pentru a examina modificările propuse 
de parlamentul precedent, care după ce le formu
lase se disolvase de drept. 

Art. 129 din Constituţia dela 1S66, devenit 128 prin 
revizuirea din rSS.4, a suferit câteva mici modificări 
prin revizuirea dela 1923, schimbându-se în două 
articole: 129 şi 130 care cuprind condiţiunile şi formele 
ce trebuesc îndeplinite pentru revizuirea Constitu-
ţiuniL 

Constitutiunea din 1866 a suferit mai multe modi
ficări, făcute potrivit art. 129 mai sus menţionat. 

REVIZUIREA CONSTITUŢIONALĂ DIN 1879 

Prima modificare s'a făcut 3/19 Octomvrie 1S79, 
în urma răsboiului ruso-româno-turc (1877—7&)> c&n& 
s'a schimbat art. 7 din Constituţiune pentru a-1 pune 
de acord cu art. 44 din Tratatul dela Berlin. 

Prin articolul 44 din Tratatul dela Berlin (1878), se 
subordonează recunoaşterea independenţei Statului 
român proclamării principiului egalităţii de drepturi, 
fără preocupare de credinţă religioasa. Pe baza acestei 
dispoziţiuni a Congresului s'a făcut, la 1879, modi
ficarea articolului 7 din Constituţiune, 

Care era situaţia străinilor în ţară, la această dată? 
In România, înainte de înfăptuirea modificării dela 

1879, a existat întotdeauna o toleranţă foarte mare, 
din punct de vedere religios. In trecutul Statului 
nostru, nu au avut loc persecuţii religioase. In Pranţa, 
de exemplu, este cunoscută lupta extraordinară care 
a avut loc între liugbenoţi şi catolici. O ideie po
litică, -unitatea religioasă a populaţiei, făcea ca 
această luptă să dăinuiască cu atâta violenţă între 
francezii despărţiţi prin ideia religioasă. Iar în ceea 
ce priveşte r^rsecuţiunile religioase, îndreptate în 
contra evreilor în occidentul european, nu avem decât 
sa ne raportăm la situaţia din Spania, ilustrată de 
Torquimada, marele inchizitor. 

In trecutul ţărilor noastre nu întâlnim niciodată 
o asemenea intoleranţă, cu toate ca elemente străine 
vieţuiau de mult în ţară la noi. 

Comrentiunea dela Paris stabilise că Moldovenii şi 
Valahii de orice rit creştin, au drepturi politice. 
De atunci Armenii, veniţi prin secolii trecuţi, au 
dobândit cetăţenia completă. 

In ceea ce priveşte proprietatea pământului, aceasta 
nu aparţinea decât Românilor. TJn decret lege din 
19 August 1864 stabileşte ca străinul de rit creştin, 
stabilit în România, va avea dreptul de a cumpăra 

proprietăţi imobiliare în cazul când şi r o m â n u l are-
în ţara acelui străin acelaş drept. 

In codul civil, prin art. 8, 9, 12, 16, se s tab i lesc 
alte principii decât acela care era prevăzut p r i n Legea. 
din 19 August 1864. Art. 8 prevede că cei car i im 
sunt de rit creştin, nu pot dobândi ca l i t a t ea de 
român decât numai potrivit dispoziţiunilor a r t . 16, 
care spune ca «străinul care voieşte a se natural iza, , 
va face cerere către Domn ară tând capitalurile, starea,, 
profesiunea sau meseria ce exercită şi v o i n ţ a d e a 
se statornici pe teritoriul României. Dacii s t ră inu l , 
după o asemenea cerere, va locui 10 ani î n ţ a r a şi 
dacă prin purtarea şi faptele sale va dovedi că este 
folositor ţării, Adunarea legitntoare, după in i ţ i a t i va 
Domnului, ascultând şi opiniuuea Consiliului de S ta t , 
îi va putea acorda decretul de natural izatul ne, care 
va fi sancţionat şi promulgat de Domn. C u toate 
acestea, va putea fi dispensat de stagiul de IO ani 
străinul care ar fi făcut ţării servicii i m p o r t a n t e sau 
care ar fi adus în ţ a ră o industrie, invenţii u t i l e sau 
talente distinse sau care ar fi format în ţ a r a s tabi l i 
mente mari de comerţ sau de indus t r ie» . (vezi 
art. 39 din Regulamentul Organic al Munteniei). 

In constitutiunea dela 1866 se spune în a r t . 7 : 
«însuşirea de român se dobândeşte, se conservă. 

şi se pierde, potrivit regtilelor stabilite p r i n legile 
civile. Numai străinii de rituri creştine pot d o b â n d i 
împământenirea ». 

Acest text a fost înlocuit prin următoarea r e d a c -
ţiune dată de Camerele de Revizuire din 1879, conform 
art. 44 din t ratatul dela Berlin: «Diferenţa de c r e 
dinţe religioase şi confesiuni nu constitue în România . 
o piedică pentru a dobândi drepturile civile şi po l i 
tice şi a le exercita. Străinul fără osebire de religie, 
supus, sau nesupus unei protecţiuni streine, poate 
dobândi împământenirea», (Legea făcută de Came
rele de Revizuire şi publicată în «Monitorul Ofi
cial» din 13 Octomvrie 1879). Naturalizarea se făcea, 
prin lege. 

REVIZUIREA CONSTITUŢIONALA DIN 1884 

A doua modificare a Constituţiei a avu t loc la: 
8 Iunie 1884, când s'a refăcut o serie în t reagă de 
articole, (1, 24, 40, 44, 45, 58, 59, 60, 61). Aceas ta , 
fiindcă la 10 Mai 1881 intervenise un eveniment i m 
por tant : ridicarea Ţării Româneşti la rangul de Regat. . 
I n urma acestui eveniment, trebuia să se pună în cou-;. 
cordanţă textul constituţional cu s i tua ţ iunea ceă 
nouă. I n acelaş t imp însă, s'a găsit de cuv i in ţa să. 
se modifice şi art. 58, 65, 68 şi 78, pr ivi toare la. 
modalitatea de manifestare a voinţei naţ ionale p r i n 
corpul electoral. 

In fine, se mai adaugă art . 133 care spune : 
«Dispoziţiunile acestei constituţiuui se vor p u t e a . 

aplica prin legi speciale şi în par tea Românie i d e 
peste Dunăre i>. 

Acest articol era necesar, pentrucă, cu ocaz iunea . 
Congresului dela Berlin, noi obţinusem D o b r o g e a , 
Noul teritoriu, conform regulamentului f ă c u t l a 
1878, era împărţi t în trei jude ţe : Constanţa , d u l 
cea şi Silistra-Nouă, cu capitala la Os t rov , c e -
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respuuzând celor 3 judeţe barasabene ce ni se luaseră: 
Calmi, Bolgrad şi IsmaiU Mai târziu însă, prin legea 
de organizare a Dobrogei dela 9 Martie 1880, din cele 
trei judeţe s'au făcut numai două, Tulcea şi Constanţa. 

Prin legea Dobrogei din 1880 se stabileşte un 
regim deosebit pentru cetăţenii dobrogeni. Ei nu 
aveau drepturi politice. <Nu exista în Dobrogea 
Curte cu Juraţ i . Cetăţenii nu puteau sa aleagă nici 
deputaţi şi nici senatori. 
Curtea de Apel din Galaţi 
judeca, hi calitate de Curte 
ou Juraţ i , crimele de drept 
ooinun şi de presa. 

Drepturile politice au fost 
.•acordate cetăţenilor din Do
brogea, abia prin legea din 
19 Aprilie 1909, modificată 
pr in legea din 14 Aprilie 
1910—publicate împreună, 
în întregime, la 15 Aprilie 
1910. Această lege a fost 
'completata prin aceia din 
3 Martie 1912, iar legea 
din Martie 1913, a introdus 
în ] >obrogea instituţiunea 
Curţilor cu Juraţ i . 

JtBVIZUIRIţA. CONSTITU
ŢIONALĂ DIN 1917 

c) Proprietăţileruralealeabsenteiştilor, în totalitate. 
«Se va expropria din proprietăţile rurale particulare 

o întindere de 2 milioane hectare teren cultivabil. 
Exproprierea se va face pe temeiul unei scări pro
gresive ce se va arăta în legea de expropriere, scaia 
care va începe cu proprietăţile având o întindere 
dela 100 hectare în sus pământ cultivabil, minimum, 
intangibil». 

L,a 29 lume 1917 Cons
ti tuţiunea se modifică iu 
•articolele 19, 57 şi 67. 

Primul dintre acestea limita cauzele de utilitate pu
blică mimai la apărarea naţională, căi de comun'icaţiune 
şi salubritate. In adevăr, textul spune: «Prin cauză de 
utilitate publică se înţelege coniunicaţiunea, salubri
tatea publică, lucrările de apărare ale taxei şi cele 
•de interes militar, cultural, istoric sau arheologic, 
•de irigaţi mie, căderi de apă, de secare de bălţi, de 
regulare a cursului apelor, de canalizare, de împădu
rire, de creare de zone de protecţiune a pădurilor, 
•de comasare a proprietăţilor mici, de înfiinţare de 
aşezăminte industriale, construcţiunile de edificii pu
blice de către Stat, judeţ sau comune, precum şi 
orice alte lucrări de interes public». 

Modificarea esenţială adusa articolului 19 la 1917, 
rnnstă în acest tidiios*. 

« L'cntni cauză de ulilitaU naţională, se sporeşte 
întinderea proprietăţii rurale ţărăneşti prin expro
prierea terenurilor cultivabile, în măsura şi condiţiu-
nile următoare, în scopul de a se vinde ţăranilor 
•ctiltivatori de pământ, cu precădere ţăranilor mobi
lizaţi din această categoric sau familiile lor, dacă ei 
.au murit din cauza şi îu timpul războiului: 

a) Terenurile cultivabtle ale Domeniilor Coroanei, 
•ale Casei Rurale şi ale tuturor persoanelor morale 
publice sau private, chiar dacă actele de fundaţiune, 
•donatiunile, testamentele, le-ar fi dat o altă afec
ţiune specială; 

b) Proprietăţile turale ale supuşilor Statelor străine, 
în întregime; 

DESCHIDERE;A CAMEREI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA, D E CĂTRE ALEXANDRU IOAN CCZA 
29 Februarie 1S60. (Colecţia Acad. Române) 

Potrivit acestui articol ig, aşa cum a fost modificat, 
au fost alcătuite legile agrare, atât din vechiul regat, 
cât şi dia provinciile alipite, legi după care s'au di
stribuit pământurile la ţărani. Proprietatea devine 
prin această măsură o funcţiune socială, cultivatorul 
de pământ devine un delegat al societăţii, producând 
toată utilitatea necesară pentru colectivitate. 

In afara de modificările făcute, potrivit articolului 
128 din Constituţiunea dela 1866, adică, în mod legal, 
prin Camere de E.evizrdre, Constituţiunea din 1866 a 
suferit şi alte modificări, între altele şi aceia făcută 
prin decretele legi din 30 Decemvrie 1918 şi din 12 
Mai 1919, precum şi din 12 Augst 1919, privitoare 
la rncetăţenirea evreilor din vechiul regat,—decrete 
care modifica textul art. 7, aşa cum fusese formulat 
la 1879. Decretele acestea au fost ratficate prin ait. 
133 din Constituţiunea dela 29 Hârtie 1923. 

Este incontestabil că aeestă modificare făcuta la 
1918, putea să fie criticată din punct de vedere formal. 
Era vorba să se reguleze situaţiunea evreilor din vechiul 
Regat, întru cât evreii din celelalte provincii alipite, 
potrivit tratatelor internaţionale, urmau să devină 
cetăţeni români. Prin urmare era o problemă de înalta 
dreptate care se punea, aceia ca şi evreilor născuţi şi 
crescuţi în vechiul Regat să li se recunoască acest drepr. 
Aceasta nu însemnează însă că, din punct de vedere 
formal, nu s'a făcut în această privinţă o eroare; 
incontestabil că această modificare nu trebuia să in
tervină pe cale de decret-lege, adică printr'o măsură 
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a guvernului, care venea să înlocuiască procedura 
legală, adică convocarea constituantei pentru a pro
ceda la această modificare. Făcută pe calea aceasta 
de decret-lege, ea nu putea să fie considerată ca o 
dovadă de prea mare maturitate politică. 

S'ar fi putut face modificarea în mod legal în două 
feluri: 

1. sau convocându-se parlamentul, conform art. 
128 din Constituţiune, cum s'a procedat în 1923, 

2. sau incheiându-se o convenţiune internaţională, 
cum au făcut Polonii în 191S. şi cum am fost nevoiţi 
să facem şi noi cu Convenţîunea dela Paris din 9 
Decemvrie 1919, cu toate ca modificasem Constituţi-
nnea prin decrete-legi. 

In urma râsboiului mondial, s'au întâmplat, modi
ficând aspectul teritorial al României, următoarele 
fapte: 

1. Unirea României cu Basarabia, care a fost 
parte integrantă a Moldovei până în 1812, când 
prin tratatul din Bucureşti dintre Turcia şi Rusia, 
această porţiune de teritoriu dintre Prut şi Nistru a 
fost atribuită Rusiei. Prin tratatul dela Paris din 
1856, art. 20, partea de Sud a Basarabiei, cu limi
tele fixate în acel articol, se retrocedase Moldovei. 
Prin tratatul dela Berlin, din 1878, această porţiune 
din Basarabia ne-a fost luata. 

Unirea Basarabiei cu România a fost proclamată 
de Sfatul Ţării la 27 Martie 1918. Prin decretul-
lege' din 10 Aprilie 1918 se ia act de acest vot şi se 
proclamă rinirea Basarabiei cu România. Acest decret 
a fost ratificat prin legea din 1 Ianuarie 1920/ 
pentru unirea Basarabiei cu România. • 

2. Unirea vechiului Regat cu Transilvania,,Banatul, 
Sătmarul şi Maramureşul, a fost proclamată în Aduna
rea naţională dela Alba-Iulia din 18 Nbemvrie/i De
cemvrie 1918, consfinţită prin decretul-lege Ni . 3.631 
din 13 Decemvrie 1918, ratificat prin legea din 1 
Ianuarie 1920. 

3. Unirea vechiului Regat cu Bucovina, a fost procla
mată prin votul necondiţionat al Adunărei naţionale 
a Bucovinei din 2S Noenbrie 1918, confirmat prin 
decretul-lege din 19 Decemvrie igr8, ratificat prin 
legea pentru unirea României cu Bucovina din 1 
Ianuarie 1920. 
_ Este necontestat că organizarea noastră constitu

ţională din 1866 nu fusese abrogată prin unirile efec
tuate, care constituiau "o restitutio a poporului româ
nesc în drepturile sale: In adevăr, forma de guver
nământ şi toate "organele constituţionale ale Statului 
au ^ fost. extinse întregului teritoriu. Astfel, puterea 
legislativă a fost exercitată de Rege şi Parlament 
conform art. 32 Constituţie, puterea "executivă a 
fost exercitată de Rege şi miniştri, iar puterea 
judecătoreasca de curţi ş i tribunale cii o'• singură 
Curte de Casaţie pentru întregul teritoriu al Ro
mâniei. 

Este adevărat că, în Ardeal şî Banat, conducerea 
serviciilor publice din aceste regiuni uf ost încredinţată, 
m mod provizoriu, unui consiliu diriginte, prin decretul-
lege din 13 Decemvrie 1918, dat pe baza votului 
Adunărei naţionale din Alba-Iulia, din 1 Decemvrie 
1918. In afară de aceasta, interesele acestor ţinuturi 

erau reprezentate, în guvernul central, p r in miniş tr i 
fără portofolii. 

Consiliul diriginte avea şi o oarecare c o m p e t e n ţ ă 
legislativă, putând lucra pe cale de decrete- legî . Ră 
mâneau însă de competenţa exclusivă a puterei. 
centrale: afacerile străine, armata, căile f e ra te , poş ta , 
telegraful, circulaţia fiduciară, împrumutur i le publ ice , 
vămile, siguranţa generală. 

In Ardeal şi Banat, serviciile publice e rau g r u p a t e 
în resorturi, după modelul ministerelor, 

In Bucovina, interesele regionale erau r e p r e z e n t a t e 
prin doi miniştri fără portofoliu, din care u n u l avea 
reşedinţa în Bucureşti, iar altul în Cernăuţi, ca delegat 
al guvernului pentru administraţiunea Bucovinei , 
Acest ministru avea un secretar general, i a r serviciile 
publice eraţi grupate în 9 secretariate. 

In această administraţiune regională nu in t rau , ca 
si în Transilvania, serviciile care a t ingeau direct 
unitatea Statului. 

Interesele Basarabiei erau deasemenea reprezen
tate în consiliul de miniştri prin doi miniştri f ă ră por
tofoliu. In Basarabia, serviciile publice e r a u organi
zate în directorate, asemănătoare cu secre tar ia te le 
din Bucovina. 

Ţoale aceste, organe administrative regionale au fost 
suprimate prin decretele legi din 4 Aprilie 1920, sub 
guvernul Generalului Averescu, rămânând c o m p e t e n t e 
organele administrative centrale şi exterioare p e în
tregul cuprins al ţării. 

Organizarea Statului era deci unitară şi în confor
mitate cu Constituţia. Cu toate acestea, când. a t re
buit să se facă revizuirea constituţiunei în 1922, JIU 
s'a urmat potrivit arătărilor articolului 128 clin Cofis» 
tituţiunea atunci în vigoare. 

REVIZUIREA CONSTITTJŢIONAIĂ DIN 1923 

Revizuirea constituţională din 1923 este foar te 
importantă. I n adevăr, din 128 articole câte s u n t cu
prinse în cele 7 titluri ale Constituţiunii din 1866 (afară 
de titlul VIII , dispoziţiuni transitorii şi supl imentare) 
şi care erau în vigoare în 1923, au suferit modif icăr i 
radicale, sau au fost înlocuite 20 articole, s 'au a d a o s 7 
articole noul, alte 25 au suferit modificări ele redae-
ţiune sau au primit adaosuri, iar 76 au fos t men
ţinute. 

Constituţiunea din 29 Martie 1923 are 13S ar t icole , 
prezentând o expunere mul t -prea mare : 

In .adevăr, o constituţiune trebue să cupr indă 
numai formularea principiilor, care s tau la b a z a orga
nizării de Stat, să arate drepturile politice şi.-publice 
sau libertăţile civile, fără a intra în prea m u l t e de
talii şi preciziuni. Aceasta ar constitui sa rc ina legiui
torului, care, fie prin legi organice sau f u n d a m e n t a l e , 
votate eu majorităţi calificate (două t reimi s a u t re i 
pătrimi), cum admite constituantul din X923 p r in 
art. 6 alin. 2, art. 17 alin. penultim, etc,, fie p r in 
legi ordinare, ar interpreta sau completa i n t e n ţ i u n e a 
constituantului. Ar trebui deasemenea p r e c i z a t ă 
puterea autonomă a regulamentului. Din c a u z a l ipsei 
de stabilitate şi de certitudine în materie l eg i s l a t i vă , 
constituantul s'a t emut însă ca anumite p r i n c i p i i să 
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mi fie p r e a des schimbate şi de aceea le-a introdus îu 
G m s t i t u ţ i u n e , cu intenţiunea de a le pune la adăpostul 
legiferărilor ordinare. 

Modificarea unei Constituţiuni rigide cere respec
tarea condîţiunilor de fond şi de formă impuse de 
a şezămân tu l politic anterior. 

I n 1886 , locotenenta domnească şi guvernul nu 
a u ţ i n u t seamă că noi aveam parlament bicameral 
de la s t a t u t u l lui Cuza din 1864 şi, prorogând se
natul , a u votat Constituţiunea numai cu Adunarea 
elect ivă. E i au făcut aceasta pentru că, în Senat, 
aveau adversar i politici de mare importanţa, între 
care Mii uiil Kogulniceami, omul politic cel mai valoros 
din ace le timpuri, care ar fi ermdamnat proiectul lor. 

Tot astfel în 1922 Guvernul a procedat la modifi
c a t a Consti tuţ iunei fără să respecte conditiunile.ee-
riite de a r t 128 din Constituţiuuea dela 1866, adică 
nu s ' au fixat punctele de revizuit de către Parla
ment, c a r e apoi urma sa se disolve, corpul electoral 
fiind c h e m a t să aleagă camerele de revizuire, ci s'au 
c o n v o c a t direct Adunări care au votat Constituţiunea. 
Dar, nerespectând condiţiunile constituţionale, Adu
nările n u erau învestite cu dreptul de a face Con-
s t i t u ţ i un i l e ; manifestările lor de voinţă nu aveau nici o 
valoare, dar Constituţiuuea din 1923 fiind sancţio-\ 
nat a <le Rege, a devenit o manifestare de voinţă 
rezidă, u n Sta tut . 

Răposa tu l Ta kt* lonescu a criticat procedura, iar 
pa ' d u l naţional, cu şeful său d-1 Iuliu Manfu, a 
cons ide ra t actul constituţional ca neavând nici o va
ta? :, re t răgându-se chiar din Parlament, cu această 
ocazhme . 

Cu t o t u l altfel s'a procedat cu ocaziunea modificării 
cons t i tu ţ ionale din 1938, când Regele a manifestat 
voinţa S a prin Statutul ce a prezentat poporului, 
iar a c e s t a , pi intr 'o majoritate impresionantă de 
99 ,88% (4.297.581 voturi pentru şi 5.483 voturi contra) 
şt-n d a t adeziunea sa entusiastă pentru noul aşeză
mânt, D e data aceasta avem manifestarea de voinţă 
a Regelu i şi avem manifestarea de voinţă a popo
rului, niandantele1 însuşi, iar nu mandatari necalifi
caţi c u m a fost în 1866 şi 1923. 

Const i tu ţ iunea din 1923 urmează metoda Cousti-
tuţ iuni i din 1866. Ka cuprinde 4 păr ţ i : 

I. Caracter izarea teritoriului, adică a elementului 
de f ix i ta te şi perpetuitate a Statului; 

II . Deelaraţ iunca drepturilor cetăţenilor şi garan-
tuviw lot de către Stat, autolimitându-se. 

In nevas tă privinţă concepţiunea constituantului 
din K)'^3 diferă de acea anterioara prin faptul că 
se pă ră seş t e individualismul exagerat din 1866, admi-
ţ ă n d u - s e o tendinţă mai socială. Proprietatea devine 
o func ţ iune socială şi interesele colectivităţii trebue să 
pr imeze interesele individuale, exproprierea pentru 
c a m ă d e utilitate publică se admite şi în alte cazuri 
decât c e l e l imitativ arătate în art. 19 din Constituţia 
dela 1 8 6 6 . 

Conclus de asemenea principii, constituantul în art. 
19 p r o c l a m ă naţionalizarea zăcămintelor miniere, 
a d m i ţ â n d însă respectarea drepturilor câştigate pentru 
o p e r i o a d ă de 50 ani dela promulgarea Constituţmnii, 
adică p â n ă în 1973. 

(Colecţia Acad. Romane} 

Adaosele făcute de constituantul din 1923 prin art, 
20 şi 21, care determina dependinţele domeniului 
public ca şi încercarea de reglementare a domeniului 
economic sunt dispoziţiuni care nu au ce căuta într'o 
constituţiune. Este rolul legiuitorului ordinar de a 
interveni în această materie. 

III . A treia parte o formează exerciţiul suverani
tăţii, adică organizarea puterilor; determinarea atri-
buţiunilor organelor legislativ, executiv şi judecă
toresc. 

legiuitorul constituant din 1917, prin modificarea 
art. 57 şi 67 adusese radicale transformări corpului 
electoral precum şi Adunărilor legislative. 

Constituantul din 1923 admite reformele din 1917 
şi le comrjletează. Astfel sub imperiul acestei Consti
tuţiuni, corpul electoral nu mai era constituit pe baza 
sistemelor censitar şi capacitar. Se admitea votul 
universal, egal, direct, obligator şî secret, cu scrutin 
de listă, pe baza reprezentării minorităţilor, pe cir-
cumscripţiuni electorale, ce mi pot fi mai mari decât 
un judeţ. 

Senatul era constituit din membri aleşi şi membri 
de drept. Pentru senatorii aleşi erau 4 categorii de 
corpuri electorale: a) categoria votului universal, 
din care fac parte toţi cetăţenii români bărbaţi, având 
40 ani împliniţi, împărţiţi pe circumscripţiuni elec
torale ce nu pot fi mari ca judeţul. Votul e universal, 
obligator, egal, direct şi secret. Fiecare circumscrip-
ţiune alegea un număr de senatori proporţional cu 

http://conditiunile.ee-
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populaţia; b) categoria membrilor aleşi de consiliul 
judeţean şi de consiliile comunale din judeţ care, în
truniţi într'un colegiu, alegeau prin vot obligator, egal, 
direct şî secret, câte un senator de fiecare judeţ; c) 
categoria membrilor aleşi ai Camerelor de comerţ, de 
industrie, de muncă, de agricultură, care, întruniţi în 
colegii separate, ca reprezentanţi ai acestor interese 
sociale, alegeau câte im senator pentru fiecare categorie 
şi pentru fiecare circumscripţiune care nu pot să fie mai 
mult de 6 (art. 70); d) o altă categorie o formează 
profesorii şi profesorii agregaţi ai fiecărei universităţi, 
cari se întruneau in colegii separate şi alegeau câte 
un senator din sânul lor. 

Senatorii de drept erau de z categorii: a) categoria 
acelora cari devin senatori din cauza funcţiunii ce 
ocupă, mandatele lor încetând odată cu demnitatea 
care li le-a conferit1}. 

b) A doua categorie o formează aceea cari au 
exercitat anumite funcţiuni superioare, un • anumit 
număr de ani. Ei deveneau senatori pe întreaga 
viaţă3). 

Constituţiunea creează, prin art. 76, un organ de 
tehnică legislativă, Consiliul Legislativ cu menirea 
de a ajuta, în mod consultativ, la opera legislativă. 
Consultarea Consiliului fiind obligatorie pentru toate 
proiectele de legit afară de cele care privesc creditele 
bugetare, avizul Consiliului însă nu leagă Parla-

CoBstitutituiea,menţinând printipiiledini866,caută 
să reducă rolul Regelui, făcându-1 un organ pasiv, 
o pură reprezentare, interzicându-i orice ingerinţă 
efectivă în afacerile publice căci, priu art. 92, admite 
butada lui Thiers din timpul lui CarolX-lea: le roi 
regne et ne gouverne pas, proclamând că guvernul 
exercită toată puterea executivă în numele Regelui. 

Ori, adagiul că Regele domneşte dar nu guvernează 
atingea prestigiul şi autoritatea Lui, se contrazicea 
art. 30, şi O,? din Constituţiune, care încredinţau Re
gelui puterea executivă şi stabileau o colaborare între 
Rege şi Miniştri :actul regal, pentmafi valabil, trebuind 
sa fie contrasemnat de ministru si semnat de Rege 

Monarh nominal a existat şi în timpurile moderne în 
Japonia, înainte de 1S6S, când Şogunul exercita 

- l l ^ k i i m a r t - ?2 d i n Constituţie, în această categorie 
mtrs: Moştenitorul Tronului dela vârsta de 18 ani S S £ « 
uvaud vot deliberativ numai dela ,5 ani, apoi Patriarhia' 
«.tayohţa ortodocşi şi c d unit, epiacopU eparSaH aî 

£* btat dar având cel pu in 300.000 credincioşi câte unul 
din Secare consume, preşedintele Academici R o m L 

in faţa " i X S S t f S r i t * f f " ? * * ^ ^ ^ U t l e i a r m a t e 

S de a rmai în f£!„H S t a t ~ M a J o t sau- & inspector ge-
a l t o r a £££&?,&£&?Z$? * « ţ f « » ^ 
condiţiunilor «nator i l i & S e ţ t 4 « ^ S t ^ J * * * * ^ compusă din Pyim„i „ „ J- 1F . e d e ° comisiune 
Cnrjfl de Ssaţfe. P r e 9 e d m t e * V^StaţO. secţiunilor 

puterile Mikadotilui, clar în sistemul consti tuţ ional 
din 1923 Regele este un organ activ, miniştri a v e a u nu
mai iniţiativa actului ce voiau să înfăt>tii iască, inşii &i 
nu puteau realiza actul fără asentimentul Regulata 
care trebuia să semnele decretul a tâta vreme cât lt» 
acorda încredere. 

Acest punct de vedere este de altfel împăr tăş i t d e 
Orban,«Le droit constitutionnel de la Belgique-, » t o m Jt , 
p. 272, unul din cei mai străluciţi comentatori a l 
Constituţiunii belgiene, care zice ca adagiul «I.e roi 
rigne et ne gouverne pas » ar constitui o teorie imprac
ticabilă, care ar duce la slăbirea ideii momii h i a \ 
că adevărata formulă belgiană este «le roi râgne ei 

. gouverne ». 
• Constituţiunea din 1923, priu art, 103, proclama 
principiul supremaţiei constituţionale asupra }§gil 
ordinare, dând drept particularului vătămat' 'prfn 
executarea unei legi. neconstituţionale să cearft juaVU 
ţiei înlăturarea acestei legi. Acest principiu fusese 
recunoscut de jttrispmdenţa noastră si sub imperiul 
Constituţiunii din 1866. Prin textul menţionat con
stituantul din 1923 consfinţeşte această credţiune-
•nmsprudenţială, stabilind că înalta Curte de Casaţie* 
în secţiuni unite, este organul competent de a j udeca 
constituţionalitatea legilor, ea proclama inaplicabile.» 
adică neoposabile recurentului, dispoziţiunile decUirntt* 
neconstituţionale, legea continuând să producă efect*-
faţă de alte persoane. Hatărîrea are cu alte cuvinte* 
efect relativ. 

Art. 103 adăuga că recursul în casare este de ordint 
constituţional, ceea ce însemnează că nu poate să m a i 
existe nici o deciziune cu caracter jurisdictional cart* 
sa nu fie censurabilă din punctul de vedere''al ăpUc&îii 
legilor. Legea poate să stabilească o instanţă de casam 
dacă nu o face, Curtea de Casaţie este instanţa de dvopt 
comun în această materie. 

Prin art. 107, constituantul din 1923 eonsîmt.<:i 
creaţiunea legilor Curţii de Casaţie din 1905 şi I t j i K 
pxm care se dădea particularului vătămat, î n t r ' m m l 
am drepturile sale printr'uu act administrativ <U* 
autoritate, posibilitatea de a se adresa justiţiei ţK-u-
t r u a c e r e restabilirea stării de legalitate, fie p t i u 
anularea actului, prin obligarea de a reface ac tul „nu 
prin acordare de daune, ceea ce constituia iiiHtilu-
ţiunea procedurală a Contenciosului adminislrativ. 

XV. A patra parte este privitoare la modalitate-a di* 
revizuire a Constituţiunii. 
noastră ^ l ^ 9 Ş- *? * P r o d a f f i a c& Const i tu ţ iunea 

rifww hp n g l d ' a d l c ă eEL ™ Poate fi modifîcta** 
pnn îndeplinirea unor anumite formalităţi. 

s t i S Î S v ? P U t e i e a C o n s t i 1 ^ n t ă şi puterea o u - . 
staHHnd n ^ T e 1 T ^ ™ ^ ° * g ^ e a a â S t a t u l 

cu ™ t £ ^Adunăr i le legislative să fie înves t i t* 

d r m H ^ ^ t o ţ i e ce urmează să fie modificat** 
dupa aceea ele erau disolvate de plin drept S T r , 
S a Se faCa n o i **&* Pe ba,a p u n ^ l o r T e £ v S , i i 
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JURĂMÂNTUL DOMNITORULUI CAROt, I, 10 MAI 1866 
(După tabloul lui Th, Aman, Colecţia Acad. Române) 

s'a stabilit acest regim, el a asigurat predorrunaţia 
bnrghezimii capitaliste, a plutocratiei, aşa încât în loc 
să avem tiu Stat care să urmărească numai satisfa
cerea intereselor generale, el a devenit un Stat d e 
clasă. 

I,a noi, ceva mai mult, această clasă burgheză. 
capitalistă este în imensa majoritate încă străină. 
Această burghezime străină a fost din 1866 beneficiara 
aşezărilor politice din 1S66 şi 1923, după cum a m 
arătat mai sus. 

Pentru a remedia la aceste stări de lucruri, încă 
înainte, sub imperiul constituţiunilor din 1866 şi 1923, 
s'a găsit că întervenţionismul de Stat este mijlocul 
graţie căruia se poate ajunge la un echilibru al 
intereselor sociale. Dar nu s'a putut ajunge la rezul
tate complet mulţumitoare. S'a căutat atunci, însă 
în mod timid, să se dea viaţa vechilor instituţiuni 
condamnate de Constituţia din 1866: sindicatele şi 
corporaţiunile, cerute de realităţile vieţii, le organi
zează prin diverse legi şi le face să funcţioneze în 
scopul de a realiza, graţie lor, echilibrul intereselor 
economice, dar ele au rămas în stare embrionară, 
fără nici o desvoltare proprie. Totuşi Constituţia 
din 1923 da acestor creatiuni legale un drept de 
reprezentare în Senat. 

Noua Constituţiune din 1938 face un pas mai 
departe, căutând să organizeze societatea politică 
după interesele muncii şi să dea o reprezentare în 
adunarea deputaţilor numai intereselor profesio
nale. 

Când e vorba de Senat, Constituţia noua e mai cate
gorică. Senatorii aleşi sunt desemnaţi de membrii 
corpurilor constituite (art. 63). 

Iţra cu alte cuvinte un referendum popular asupra 
oportunităţii, întinderii şi sensului modificării. Noile 
Adunări având puterea de a face modificările pe 
baza punctelor stabilite. 

Legiuitorul din 1922 im a procedat astfel şi de aceea 
el iui a putut fi învestit cu rputeri constituante. 

Constituţia din 1923 a căutat să accentueze şi mai 
mult întâietatea Parlamentului, reducând, prin art. 
92 şi mai mult rolul Regelui, după cum am arătat. 

Deşi nu se putea vorbi la noi de o viaţă naţională-
burgheza, căci nu exista o burghezime românească, 
care să servească drept suport nouei organizaţiuni 
politice, deşi nu exista opinie publică, şi deci nici viaţa 
parlamentară posibilă, totuşi constituanţii din 1866 
au căutat să rupă cu desăvârşire cu trecutul, să 
schimbe caracterul agrar-ţărănesc al Comunităţii 
româneşti într'unul burghez; ei au voit să creieze 
norii instituţiuni ai căror beneficiari să fie ei. Dar 
vi;iţ:i sonnlă nu permite salturi; oamenii sunt legaţi 
de concret, ci un înţeleg sa se pasioneze de abstrac
ţiuni pe (.'iiie nu le înţeleg, de aceea principiile con
stituţionale uu rămas literă moartă. 

Neajunsurile considerabile ce ne~a cauzat Consti-
tuţitmea din iStiti, şi pe care Constituţiunea din 1923 
a continuat să le menţină, pot fi rezumate astfel:1). 

1. Constituţiunea din 1866 era o constituţiune bur
gheză cu regim parlamentar, o constituţiune indivi
dualistă, care pretindea să concilieze însă interesele 
tuturor claselor. In realitate, în mai toate ţările, unde 

*•} Iu Tratatul ăe drept administrativ, voi. II, ce am pu
blicat îu 1930, la 4 luni după Restaurare, tăcând, în 100 
pagini, examinarea organiaaţiunil ţării noastre pe bazele 
constituţiunilor din 18G6 şi 1923 şi le-am dcsvoltat pe larg. 
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2. Principiile de libertate proclamate de Constituţia 
din iMh(> nu puteau decât să păgubească ţărănimea 
fk-meutul cu adevărat românesc, abia ieşit dintr'o 
robie economică. Ţăranul român avea nevoie de eman-
apare socială şi de protecţiune economică: o libertate 
prea mare ît era fatală. 

Când însă s'a ştiut de marea libertate acordată 
•străinilor, când conveuţiuuea a fost decretată lege a 
părţilor, şi aceşti stiăini au căpătat posibilitate 
legală de a trata şi a lega prin convenţumi pe plugarii 

noştri, ei au venit din toate părţile în această bogată 
ţară, unde legea favoriza pe străini şi nu apăra pe 
băştinaşi. Am demonstrat mai sus cât de mari avan
taje s'au făcut străinilor creindu-se Banca Naţională 
numai pentru reescomptarea efectelor de comerţ şi 
industrie, nu şi de agricultură, • 

3. Constituţiunea necorespunzând realităţilor nu a 
putut avea aplicaţiuue. Viaţa nu se conduce de 
concepţiuni abstracte, ea este legată de concret. 

A existat k noi o deosebire imensă, un decalaj, 
între legea Scrisă şi starea de fapt. Când asemenea 
discordanţe există între realitate şi legalitate se naşte 
imoralitatea. Dar nu numai atât, guvernările bur
gheze şi democratice, chiar în ţările din occident, 
cuprind germeni de slăbiciune. Ele nu pot face faţă 
grelelor împrejurări de astăzi. 

III (idi'Văr, aceste guvernări întemeiate pe reprezen
tarea atomică a indivizilor organizaţi în partide poli
tice, nu sunt adajitate sau incomplet adaptate la struc
tura societăţilor moderne constituite dintr'uu mare 
număr de sindicate profesionale, grupări economice, 
tehnice, morale. Aceste organisme sociale existau şi 
în societatea feudală, dar fuseseră înlăturate de spi
ritul nivelator al Revohiţiunii "Franceze, care considera 
că orice organizare a masei amorfe a indivizilor, care 
ar exista ca im corp intermediar între individ şi co
lectivitate, ar periclita, expresiunea voinţei generale. 

Cele două reforme edictate în 1917: sufragiul uni
versal şi împroprietărirea ţăranilor, fiind realizate 
sub semnul electoralului, au dat rezultate deplo
rabile. 

Sufragiul universal a răspândit virusul politic în 
toate colţurile ţării, roadele demagogiei s'au văzut 
pretutindeni, iar reforma agrară deşi pusă de con
stituantul din 1917 pe baze morale, căci stipula 
prin art. 19 că, pe pământurile expropiate, sa fie 
împroprietăriţi ţăranii mobilizaţi sau familiile lor, 
dacă ei au murit din cauza răsboiului, pe câtă 
vreme aplicarea acestui principiu făcută de politi
cian! a dat satisfactiune agenţilor electorali, chiar 
dezertori şi, nestabilind nici o norma în privinţa 

i transmisiunei loturilor, au lăsat ca ele să se pulve-
j rizeze prin jocul succesiunilor sau să fie vândute la 

străini pauperizându-se astfel ţărănimea noastră. 
i Urmărind întărirea partidului politic, se face legea 
i electorală din 1926, după modelul legii fasciste din 

1923, o violare extraordinară a Constituţiunîi din 
1 1923. Prin această lege se întăreşte politicianismul de 
; partid, asigurându-i-se un monopol de conducere. 

Politica la noi ajunsese pentru mulţi o profesiune 
, distinctă, căreia îi sacrificau întreaga lor activitate 
1 şi dela care aşteptau să le asigure în mod larg existenţa. 
: întreaga viaţă a colectivităţii era viţiată de politică: 
• politică în administraţie, politică în magistratură, 
, politică în armată. Se căuta satisfacerea intereselor de 
. partid, sau ale partizanilor, în detrimentul interesului 

general. 
O asemenea stare de lucruri nu mai putea dura 

fără ca pasiunile de partid sa nu sdruncine din temelie 
Statul însuşi. 

; Iată de ce Marele nostru Rege a făcut Constitu-
, ţiunea din 27 Februarie 1938. El a ascultat glasul 
i conştiinţei sale de Român şi de Suveran, care-i cerea 

să procedeze de urgenţă la opera de salvare. 
1 

2 CONSTITUŢIUNEA DIN 27 FEBRUARIE 1938 

:. In interpretarea textelor noului aşezământ pu-
i- blic, — operă a guvernului Majestăţii Sale Regelui, 
e — în lipsă de lucrări pregătitoare, cea dintâi călăuză 
)- trebue să ne fie manifestul Regelui către Popor dat 

cu această ocaziune şi publicat în Monitorul Ofi-

JURAMANTUI, R E G E L U I FERDINAKD r, IN FATA ADUNĂRII CONSTITUANTE 
2ă Septemvrie 1914. (Colecţia Acad. Române) 
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cial din 21 februarie 1938 odată cu textul Consti-
tuţiunii1). 

Cităm începutul acestui manifest, care va rămâne 
pentru posteritate ca un monument, în care se poate 
admira şi patriotismul Regelui ca şi claritatea şi 
precâzdtuaea expresiunilor Sale: 

1 Români, 
e Un singur gând, iubirea nesfârşită pentru Poporul 

Meu, o singură dorinţă, binele României, Mă călău
zesc fără şovăială pe calea ce am făgăduit-o Ţării 
Mele. 
« Salvarea Patriei este pentru Mine singura poruncă, 

care mă îndnxmează în aceste vremuri îngrijorătoare 
de nelinişte sufletească. 

ii Beci, 
«înfăţişez astăzi Poporului Meu, Noua Constitu

ţie menită să aşeze temelii mai solide şi mai drepte 
Statului nostru şi să îndrumeze viaţa obştească pe 
o cale mai sigură, mai liberă şi mai sănătoasă t>. 

Aceeaşi motivare se află şi în manifestul Preşedin
telui Consiliului de Miniştri, I. P. S. S. Patriarhul 
României Mirau: elntr'un ceas de grea cumpănă 
pentru neamul românesc/când zarva şi neînţelegerile' 
dintre oameni ameninţă Uuiştea din launtru şi sigu
ranţa Statului nostru clădit cu mari jertfe de'sânge, 
M. S. Regele, cu părinteasca grije pentru popor şi cu 
dorul de a aşeza şi îndruma viaţa obştească pe o 
cale salvatoare în viitor, a cerut cu'cel mai creştinesc 
gând potolirea patimilor şi înlăturarea certurilor 
dintre fiii acestei ţări, căci este sfânt şi adevărat că 
fârâ bună înţelegere între fraţi şi armonică conlucrare 
intre fii unei ţări nu se poate înfăptui o propăşire mai 
Simţită a ţării , . , l 

* M. S Regele, văzând'în luptele politice din trecut 
cauza turburărilor şi frământărilor care au stingherit 
şi împiedecat o bună cârmuire, a botărît, în înalta 
Lui înţelepciune şi dragoste de ţară să ne dea o nouă 
aşezare constituţională».., 

Aceiaşi motivare se află şi în articolele d-lui profesor 
A. lorga, publicate în «Neamul Românesc» care a 

K Î V 0 1 , * 6 s e a m ă l a r e d a c t e a aşezământului 
constituţional m calitatea d-sale de ministru de Stat. 

Regele Larol I in scrisoarea sa publicată în A1W-
meme Augsburger Zeitung din 27 Ianuarie i8?o 
prevăzuse toate slăbiciunile şi scăderile ce vor 
rezulta pentru societatea românească din cauza 
aşezământului politic din 1866. 

ASPECTE FORMAI, AI, NOUEI - CONSTITUţlU^l 

^ n S 2 S î î ? n f i f t *** I 9 3 S * deosebeşte considerabil de C o n s t i t u ^ ^ dinl866 şi 1923, a t â t i n punct 1 

£&^**™^*^* 
Ca formă constituţiunile din 1866 şi i Q 2 r a u numai 

oameni poHti d £ Syg&J*"** M c e s C l 1 * = » i mulţi 
a ; \>zi pag. 173—174. 

aşa că ele nu au fost validate decât ca manifestări 
de voinţă ale Suveranului1), ca nişte statute. 

Constituţiuuea din 1938 este un Statut , adică o 
manifestate de voinţă a Monarhului, care a fost supus 
spre învoire, spre adeziune, poporului în ziua do 34 
Februarie 1938 şi acesta, prin 4.297.581 glasuri pentru 
Şi 5-483 contra, şi-a manifestat voinţa in mod cate
goric, dându-şi astfel adeziunea pentru noua aşezare 
politică. 

Referendumul popular este socotit ca cel nuri bun 
mijloc de a cunoaşte adevărata opinnme a poporului 
asupra unui act de mare însemnătate. 

De aceea el este aşa de mult răspândit în toate ţariJft 
democratice ca Elveţia, Statele-Uuite, etc. 

Constituţiuuea din 27 Februarie 1938 apare ca un 
act perfect din punct de vedere al formei şi al lega
lităţii. In adevăr, ea întruneşte manifestarea de vo
inţă a Regelui, cu contrasemnarea întregului Consiliu 
de Miniştri, aprobarea populară, actul de promulgare 
şi publicarea în Monitorul Oficial. 

Constituţiunea din 1938 are 100 articole faţă de 
138 ale constituţiunii precedente. 

Ordinea juridică dintr'o ţară cu constituţie rigidă 
ar trebui să cuprindă: 

a) normele .constituţionale, simple formulări do 
principii necesare pentru organizarea Statului, cu 
indicarea organelor esenţiale, a regimului juridic st 
garanţia libertăţilor civile; 

h) legile.fundamentale fart. 76) votate cu majo
ritate calificată (*/3 sau 8/i din membrii Adunaribu) 
prin care se organizează marile organe ale Sta tului ' 
legea electorală, legea administrativa, legea de or» 
ganizare judecătorească, etc. 

c) legile ordinare; 
d) regulamentele. 
Constituţiunea din 1938 este împărţită ca şi Cons

tituţiuuea din 1923 în 8 titluri cu aceleaşi titulaturi 
ca m constituţia anterioară, în afară de titlul II 
intitulat: «Despre datoriile şi drepturile Românilur» 
m loc. de numai Despre drepturile Romanilor. 
««M ^?ilstxt^mne menţine o parte din prin-
upuk: celei vecin, modifică 0 altă par te şi adoogft 

mod considerabil sensul şi conţinutul cMar ol W 
poziţmmlor menţinute. 

50 
dac-

PRINCIPII^E NOUSI CONSTITTTŢIUNI 

bruanV ţ * ^ 1 * ' " ^ C o n s t i t u ţ i i din 8 ; ffe 
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regim de autoritate, m c a r e executorul capătă tirt-
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x) Vesi pag. i 9 I . 



MAJESTATEA SA REGELE CAROL H 



i g 8 r;Ncrci,0Pi;i>iA ROMÂNIEI 

puterea regulamentară, nu numai cu atribuţiunea 
complimentară de a executa legea (art. 46, a l 6), 
dar şi cu atribuţivmi autonome în materie de or
ganizare de servicii şi de poliţie; &J înlătură mono
polul de guvernare al partidelor politice, bazate pe 
interese egoiste materiale, punând la baza Statului 
munca, organizând corpul electoral pe baza de 
muncă intelectuală şi manuală şî dând o largă re
prezentare corporaţiunilor; c) stabileşte primatul^ 
etnic românesc; d) introduce o concepţie solidaristă 
în locul individualismului din constituţii!nile an
terioare. Ea menţine o parte din principiile vecliei 
constitutuţîuni. Astfel: 

ai Principiul suveranitate! naţionale 
b) Principiul guvernărei reprezentative; 
c) Principiul separaţiunei puterilor; 
<t) Monarhie ereditară; 
e) Inviolabilitatea monarhului; 
I) Responsabilitatea ministerială; 
gj Rigiditatea constituţională; 
li) Supremaţia Constituţiei, cu controlul constitu

ţionalităţii legilor (art. 7 ); 
i) Inamovibilitatea magistraturei (art, 76}; 
jj Contenciosul administrativ; 
k) Controlul legalităţei actelor jurisdicţionale; 
l) Examinarea prealabilă a legilor şi regulamentelor 

generale, din punctul de vedere al telmicei legislative ; 
m) Garanţia libertăţilor. 
Constittrţitmea din 193S schimbă principiile fun

damentale ale Statului, proclamând. 
a) că Regele este Capul Statului şi în această ca

litate El este organul prin care Naţiunea, titulara 
Suveranitate!, îşi manifestează toate puterile1}. Astfel 
el exercita puterea legislativă prin Reprezentatiunea 
naţională, iar puterea executivă prin guvern (art. 31). 

S'ar părea însă că în art. 31 ar fi vorba de o eroare 
de redacţie, de o inadvertenţă. 

S'ar fi întrebuinţat prepoziţia prin în loc de şi de, 
adică art. 31 ar avea redactarea: 

Puterea legislativă se exercită de Rege şi de Re-
rezentatiuuea naţională. 
"Regele, care era o putere activă în vechea con-
itutimie, colaborând cu miniştrii săi în opera de 

uvernare, dobândeşte un rol preponderant întru 
|cât miniştrii, ne mai având baza parlamentară, ca 
îireprezentanţi ai majorităţilor, devin simpli secretari 

gelui, cam sunt miniştrii Preşedintelui Statelor 
•, revocabili ad nutum, responsabili politiceşte 
i faţă de Rege. 
înlocuirea^ regimului parlamentar, existent sub 
iul constituţiunilor anterioare, în care rnini-
strnt reprezentanţii majorităţilor parlamentare 

1 
(-: 
J* 
fcjilll 
îr« I i 
„••r ni 
• L 

a 1 r 

m arătat 3fe Tratatul de drept administrativ, voi IX 
pag. 149, greşala făcută de constituantul din 1923* 

când reproduce textul jurământului Regelui (art' 
«el cum fusese stabilit & art. 80 din Constituţia 
866, căci situaţinaea juridică internaţională a Ro-
! era diferită in 1923 de aceea din 1866. Consti-
II din 1938 prin inadvertenţă a reprodus îtt art ™ 
vechei consritaţiani. Cred că ar H trebuit ca textul 
intuim să cnpriadă şi formula tp,in Graţia lui 
seu şt rmwfo naţională* caie stă la baza regalităţii 

de a căror încredere se bucură şi fiind răspunză
tori faţă de ele, prin regimul reprezentativ simplu, 
în care miniştrii sunt recrutaţi de Rege, fără să. 
ţină seamă de încrederea parlamentului, ei neavâucl 
nici o răspundere politică faţă de parlament. 

c) Organizarea Regenţei ca organ unipersonal, în
locuind astfel instituţiunea regenţei pliuipersouale 
creată prin constituţi'unile anterioare. Potrivit art . 
40 din noua Constituţiune, Regenţa are un .regent 
şi 2 supleanţi. 

Şi adaogă ca principii notii: 
i. Primatul etnic românesc ; 
2. Primatul puterii executive; 
3. Recunoaşterea, dreptului de legiferare pe cale 

de decrete-legi în intervalul dintre sesiuni, însă eu 
obligaţiunea de ratificare din partea legislativului 
(art. 4*6, alin. 7). Până la convocarea Adunărilor le
giuitoare, decretele legi nu au nevoe de ratificare 
(art. 98 pen, aliniat), 

4. Compunerea corpului electoral pe baze profe
sionale şi corporative; 

5. Menţinerea -şi întărirea atribuţi miilor Consiliului 
Legislativ, organ de tehnica legislativa, care s'ar 
părea, după ultimul aliniat al art . 72, (deşi textul 
art. 31 s'ar opune) că devine organ de colaborare şi 
deciziune la opera legislativă. 

6. Anumite incompatibilităţi pentru membrii Adu 
nărilor legislative. Astfel ei nu pot face par te 
din consiliile de administraţie ale societăţilor 
care au contracte cu Statul, judeţele sau comunele. 
Era un adevărat scandal aspectul consiliilor de ad
ministraţie dela marile societăţi care, cu scop de a 
avea avantagii. puneau în consilii oameni politici 
influenţi, care îşi vindeau astfel influenţa lor — un 
adevărat trafic de influenţă. 

7. Urmărindu-se prin Constituţiune stâprirea imo 
raKtatăţii în funcţiunile publice, se declară delapidarea 
de bani publici ca o crima (art. 8;), 

8. Se desfiinţează dispoziţiunea din art. 16 din 
vechea constituţie, stabilindu-se prin art. 15 că pe
deapsa cu moarte se va putea înfiinţa prin jurnal 
al consiliului de miniştri pentru anumite infracţiuni 
arătate în textul constituţional. 

g. Se vorbeşte şi despre datoriile Românilor, nu 
numai de drepturile lor. 

CONSIDEKA'pIUNl ASUPRA NOTJBI C O N S T I T U Ţ I I 

Vom examina câte-va din punctele principale enun
ţate mai sus 
_ I. Prin noua Constituţiune se determină şi se 

fixează Statul în cadrul comunităţii naţionale ro
mâneşti. comunităţii naţionale româneşti. Statul 
trebue să prezinte în gradul cel mai înalt senti
mentul naţional român, căci «naţiunea română este 
aceia care prin jertfele şi credinţa sa a creat Statul 
nostru naţional ». 

Pentru prima dată Constituţiune a proclama pri
matul rasei, al originei etnice româneşti. Găsim această 

' proclamare în art. 27 alin I : « Numai cetăţenii români 
sunt admisibili în funcţiunile- şi demnităţile publice 
civile şi militare, ţinându-se seama de caracterul ma
joritar şi creator de Stat al Naţiunii române ». Textul 



CONSTITUŢIA ROMÂNIKI 
199 

- ^ 

,?!* 

$> 

J V * -

3 * 
j -

' * • • 

1. P. S. S. PATRIARHUL DR, MIRON CRISTEA, PRK?KD1NTEL,E CONSILIULUI DE MINIŞTRI. RAPORTÂND SUVERANULUI 
REZULTATUL PLEBISCITULUI PENTRU SCHIMBAREA CON STITUŢI UNII (27 FEBRUARIE 1938} 

im distinge între Românii de origină şi cei naturalizaţi, 
dar deosebirea reese evident din text, care adaogă 
«ţinâudu-se în seamă de caracterul majoritar şi 
creator de Stat al Naţiunii române ». Ea rezulta şi din 
.aliniatul ultim al acestui articol care spune: «Numai 
•Românii şi cei naturalizaţi Români pot dobândi şi 
deţine imobile rurale în România», deosebind pe 
Români de origine de cei naturalizaţi. 

Primatul etnic îl găsim proclamat şi în art. 67: «Nu 
poate fi ministru decât cel care este român de cel 
puţin 3 generaţii». Dar tocmai prin acest adaos se 
admite că şi cei deveniţi români, prin naturalizarea 
ascendenţilor lor în a 3-a generaţie, pot fi miniştri. 

Constituţhinile din 1866 şi 1923 admiteau noţiunea 
de naţiune astfel cum a fost formulată de Jean 
Jacqucs Rousseau şi în special de Renan: ca o idee 
activă la care participă toţi acei cari au'] conştiinţa 
că îi aparţin. Renan spune că naţiunea este un prin
cipiu spiritual. Omul nu este sclavul nici al rasei, nici 
al limbii, nici al religiei: o mare grupare de oameni 
cu mintea întreagă şi cu inima caldă, care creează 
o conştiinţă morală. Iată ce numim naţiune I 

Noi credem ca ideea de naţiune în sistemul nouei 
Constituţinni treime completată cu aceia de onsme 
etnică, căci numai aşa se ţine seama de caracterul 
majoritar şi creator ele Stat al naţiunii române. 

Tot în aceste ordine de idei trebue să menţionăm 
şi art. 3: «Teritoriul României nu se poate coloniza 
cu populaţiuni de seminţie străină», unde consti

tuantul, înlocuind termenul ginte prin acela de se
minţie, a voit sa apară mai plastic noţiunea fiziologică 
a originei, el a înţeles să oprească îngrămădirea în 
mase cempacte a unor populaţiuni de origine stră
ină, pe un anumit teritoriu, căci el nu s'a gândit 
de sigur la colonizări propriu zise, întru cât ţara 
este sirficient populată. 

Prin asemenea îngrămădiri, adevărate colonizări, 
însăşi structura naţională poate să fie periclitată. 
Astăzi îngrămădirile masive de străini inasimilabili, 
în multe din regiunile ţării, constituesc o problemă 
de o gravitate excepţională. 

Această situaţiune, creiată sub imperiul constitu-
ţiunilor din 1866 şi 1923, va fi schimbată, de sigur, 
sub imperiul nouei constituţiuni. 

Ar fi o intre operă româneasca, să se aducă Ro
mâni macedoneni şi să se instaleze în toate oraşele şi 
târgurile noastre înstrăinate. 

Macedonenii ca şi Oltenii constituesc elemente de 
mare valoare pentru neamul nostru. Pricepuţi, har
nici, patrioţi, stăruitori, dotaţi cu un remarcabil 
spirit comercial, Macedonenii şi Oltenii ar putea, cu 
un mic sprijin din partea Statului, sa alcătuiască 
elementul burghez, care ne lipseşte, înlăturând astfel 
negustorii străini, cari dau înfăţişare aşa de puţin 
românească multor târguri şi oraşe. 

Colonizarea ce s'a făcut cu Macedonenii în Dobrogea 
nu a fost tocmai reuşită pentruca ei nu sunt prea 
buni plugari, ei sunt comercianţi. Şi tocmai de 
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CONSTITUŢIUNEA ROMÂNIEI 

TITLUL I 
D E S P R E T^RiToaiui , RcniAmni 

Art. x, — Regatul României e s t e un Sta t National, 
unitar şi indivizibil. 

Art. 3 — Teritoriul României e s t e inalienabil. 
Arî. 3. — Teritoriul României r m se poate coloniza cu 

pQpulaţiuni de semiuţîe străină. 

TITLUL I I 
DESPE.R DATORIILE ŞI DRRPTURIT.IÎ B.OMAKII.OK. 

CAPITOIyUIy I 

Despre datoriile Romanilor 

Naţionalitatea română pierdută în condiţiunile aici ară
tate nu se poate redobândi decât prin naturalizare. 

CAHTOI/UI, I I 

Despre drepturile Românilor 

Aii. io. — Românii se bucură de libertatea conştiinţei, 
de libertatea muncii, de libertatea învăţământului, ; de 
libertatea presei, de libertatea întrunirilor, de libertatea 
de asociaţie şi de toate libertăţile din care decurg drepturi, 
în condiţiunile statornicite prin legi. 

Ari. r r . — Naţionalitatea română se dobândeşte p rh r 
căsătorie, prin filiaţiune, prin recunoaştere şi prin natura
lizare. Naturalizarea se acordă prin lege în mod iudî-' 
vidual; ea nu are efect retroactiv. Soţia prof i tăde natu
ralizarea soţului şi copiii minori de aceea a părinţilor. 

Art. 12. — Libertatea individuală este garantată. 
Nimeni nu poate fi urmărit sau percheziţionat, 'decât 

în cazurile şi după formele stabilite de lege. 
Nimeni nu poate fi deţinut sau arestat decât în puterea 

unui mandat judecătoresc motivat şi comunicat în momen
tul arestării, sau cel mai târziu în 24 ore după arestare;' 

In caz de vină vădită ori de urgenţă, deţinerea san are-
starea se poate face imediat, iar mandatul se v a emite' 
şi comunica în 24 ore, conform alineatului precedent. 

Art. 13. — Nimeni nu poate fi sustras, în contra voinţei 
sale, dela judecătorii pe care îi dă legea. 

Art. 14. — Domiciliul este inviolabil. 
Nici o vizitare a domiciliului nu se poate face decât de 

autorităţile competente în cazurile şi potrivit formelor 
stabilite de lege, 

Art. 15. — Pedeapsa cu moartea se aplică în timp de 
răsboiu potrivit codului de justiţie militară. - • 

Consiliul de Miniştri va pntea decide aplicarea dfspo. 
ziţiunilor din alineatul precedent şi în timp de pace, pentru 
atentate contra Suveranului, Membrilor Familiei Regale, 
Şefilor Statelor străine şi demnitarilor Statnluî-din mobile 
în legătură cu exerciţiul funcţiunilor ce le sunt încredinţate/ 
precum şi în cazurile de tâlhărie cu omor şi asasinat politic. 

Art. 16. — Proprietatea de orice natură, precu şi 
creanţele a tât asupra particularilor cât şi asupra Statului, 
sunt inviolabile şi garantate ca atare. 

Oricine poate dispune liber de bunurile ce sunt ale lui, 
după normele prevăzute în legi. 

Bunurile care fac parte dîn domeniul public sunt admi
nistrate şi-nu pot fi înstrăinate decât după regulile şi cu 
formele stabilite prin lege. Nici o lege nu poate înfiinţa 
pedeapsa confiscării averilor, afară de cazurile de înaltă 
trădare şi delapidare de bani publici. 

Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru cauză de 
utilitate publică şi după o dreaptă şi prealabilă despă
gubire stabilită de justiţie conform legilor. Prin cauză de 
utilitate publică nu se poate înţelege decât aceea care 
este de natură a folosi în acelaşi timp tuturor şi fiecăruia' 
în mod actual ori eventual. 

In afara de cazurile de utilitate publică pentru apărarea 
naţională, pentru lucrările de interes militar, sanitar, cul
tural, pentru căi de comunicaţii terestre, nautice ori ae
riene, pentru pieţe şi lucrări publice prevăzute în legile 

'Art. 4. — Toţ i Românii, fără deoseb i re de origine etnică 
şi credinţă religioasă, sunt da tor i : a socoti Patr ia drept cel 
mai de seamă teniei al rostului l o r în viaţă, a se jertfi 
pentru apărarea integrităţii, i ndependen ţe i şi demnităţii ei ; 
a contribui prin munca lor \a î n ă l ţ a r e a ei morală şi propă
şirea ei economică ţ a îndeplini cu. c r e d i n ţ ă sarcinile obşteşti 
ce li se impun prin legi şl a c o n t r i b u i de bună voie la împli
nirea sarcinilor publice, fără de c a r e fiinţa Statului nu poate 
vieţui, 

Art. 5. •— Toţ i cetăţenii români , f ârâ deosebire de origine 
etnică şi credinţă religioasă, sun t ega l i înaintea legii, dato-
rându-i respect şi supunere. 

Nimeni n u se poate socoti d e s l e g a t de îndatoririle sale 
civile ori militare, publice şi p a r t i c u l a r e , pe temeiul credinţei 
sale religioase, sau de orice alt f e l . 

Art. 6.—>Nu se admite în S t a t u l Român nici o deose
bire de clasă socială. Privilegiile î n aşezarea dărilor sunt 
oprite. Micşorările şi măririle de i inpozi te nu po t fi decât 
generale şi statornicite prin legi. 

Art. 7. — N u este îngăduit n i c i unui Român a propo
vădui prin viu graiu sau în s c r i s schimbarea formei de 
guvernământ a' Statului, î m p ă r ţ i r e a ori distribuirea averii 
altora, scutirea de impozite, ori l u p t a de clasă. 

Ari. 8. — Es te oprit preoţilor, d e orice rit şi credinţă 
religioasă, a pune autoritatea lor spirituală în slujba pro
pagandei politice, a tâ t în locaşur i le destinate cultului şi 
funcţiunilor oficiale, cât şi în a f a r ă de ele. 

Propaganda' politică, în locaşur i l e destinate cultului, ori 
cu prilejul tuanlfestaţiunilor rel igioase, nu este îngăduită 
nimănui. 
' Orice asocîaţiune politică pe t e m e i u r i ori pretexte reli

gioase este opri tă , 
• In afară de persoanele, de condi ţ iuni le şi de formele pre

văzute în legi, nimeni uu poa t e lua ori presta jurăminte 
de credinţă. 

Art g. —.Românul care, făr& prealabilă autorizaţie a 
Guvernului, v a int ra în orice s e r v i c i u al unui Stat străin, 
sau se va alătura pe lângă o co rpora ţ i e militară străină, 
pierde de plin drept cetăţenia r o m â n ă . 

Supunerea, pentru oricât t i m p ş l din orice fapt ar rezulta-
ea, la. vreo protecţie străină, t r a g e după sine pierderea 
de pliu drept a cetăţeniei r o m â n e . 
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actuale, nici an alt caz nu se poate statali decât prin 
legiTotate de ambele Adunări cu majoritate de dona 

Art' 17 —Zăcămintele miniere precum şi bogăţiile de 
orice natură ale subsolului sunt proprietatea Statului Se 
exceptează masele de roci comune, carierele de materiale 
dTSSbmcţ i i şi depozitele de turbă, fără prejudiciul drep
turilor dobândite de Stat pe baza legilor anterioare. O 
l a » a minelor va determina normele şi condiţiunile de pu
nere In valoare a acestor bunuri, va fixa drepturile proprie
tarului care vor fi de cel puţin 50% din redevenţa şi din 
preţul la hectar al concesiunii şi va arăta, totodată, putinţa 
şi măsura în care aceştia vor participa la exploatarea 
acestor bogăţii. , 

Drepturile câştigate în favoarea Statului pe baza actelor 
de concesinne încheiate pană în prezent se respectă. 

Art. iS, — Droninrile mari şi mici, uliţele care sunt în sar
e a » Statului, Judeţelor, Municipiilor şi Comunelor, fluviile st 
râurile nav^abile sau plutitoare, ţărmurile, adăugirile 
către mal şl locurile de unde s'a retras apa mării, porturile 
naturale sau artificiale, malurile unde trag vasele, spaţiul 
atmosferic,, apele producătoare de forţe motrice de folos 
obştesc fi în deobşte toate bunurile care nu sunt proprie
ta te particulară, sunt considerate ca dependinţe ale do-
meniului pnbHc 

Ari. 19, — Libertatea conştiinţei este absolută, 
Statul garantează tuturor cultelor o deopotrivă liber

tate şl protecţiune, Întrucât exerciţiul lor nu aduce atin
gere ordmd publice, bunelor moravuri şi Siguranţei Statului. 

Biserica ortodoxă creştina şi cea greco-catolieă sunt bi. 
« r i d româneşti. ReUgia creştini ortodoxă fiind religia 
ttaxei majorităţi & Românilor, biserica ortodoxă este bi
serica domjsauti în Statul Român, iar cea greco-catolică 
are mtitetate faţă de celelalte culte. 

Sbe rka ortodoxă română este şi rămâne neatăxnată 
de ©rke cftMarMe străină» păstrându-şi însă unitatea, in 
privinţa dogmelor, cu biserica ecumenică a Răsăritului. 

Chestimmle spirituale $1 canonice ale bisericii ortodoxe 
rant&ne ţin de o ringuri autoritate sinodali centrală. 

Raportările dintre diferitele culte şi Stat sunt de do-
menrul legilor speciale. 

Âtt, ao. — Actele stării civile sunt de atribuţia legii 
dvQe. 

latoctnirea acestor acte va trebui s i preceadă totdeauna 
fe&ecnvâst&ret jeHgfoaaa, care este obligatorie pentru toţi 
BSteatTsii cultelor. 

Art. ax»— învăţământul este liber la condltiunUe sta-
bffl* prin legi speciale şi întru cât nu va îi contrar bunelor 
« n a r ă r i , crwnei pubHce şi intereselor de Stat. 

JEaviţimâBtnl primar este obligator. I n şcolile Statului 
acest tttviţ&mant va fi gratuit. 

Ari. as. — Conatitatia garantează fiecăruia, în limitele 
si ecstdîţtamiîe kgfi, Hbertatea de a comunica si publica 
H*8* ţi opSaSumle sale, prin grain, prin scris, prin imagini, 
pnte sunete sau prim orice alte mijloace. 

Ârt. 43. — Secretai scrisorilor, telegramelor şi convor-
MsEeir faăefemkc este inviolabil. Se exceptează cazurile 
m care JBStftia e datoare s i se informeze conform legii. 

Ari, 34, — Cetăţenii români aa dreptul a ae adnna paşnici 
ţi fej anae peatm a t ra ta tot felul de chestiuni, confor-
~ » ^ > f a « « regulează exerciţiul acestui drept. 

smmădk, preeeahmfle şl manifestaţiile pe căile pu-
J ™ 3 " ^ Kbec> mBt SXP*1** fcgflor şi orânduirilor 

^ t » 5 . - " C W c i B e a » dreptul a se adresa prin petitiuni 

Art. *«, —CetStenfl români an dreptul a se asocia, 

« e i * genoaae 

Afi. ay. 

* e Bberit wodatimie nu implică dreptul de a 

fanateă se stabilesc prin lege. 
« a n u l cetăţenii români sunt admisibili In 

şi deamitâttfc puîdfce, civile şi militare, tinftn-

*« H ^ n i r ^ wa^ua * —*« ^ ŝ t 

Supuşii străini nu pot ocupa a tar i funcţ iuni , decât î n 
cazurile statornicite prin legi. 

Străinii aflători pe pământu l Românie i se bucură, d e 
protecţiunea dată de legi persoanelor şi averi lor J» genere . 

Numai Românii şi cei natural izaţ i români p o t dobândi 
cu orice titlu şi deţine imobile rurale în R o m â n i a . Stră ini i 
vor avea drept numai la valoarea acestor imobile. 

Art. 28. — Decoraţiunile străine se vor p u r t a de Român i 
numai cu autorizarea Regelui. 

Insignele, emblemele, medaliile, p recum şl uniformele 
de orice fel, nn pot fi creiate, nici a t r ibu i te , nici p u r t a t e 
fără legiuită încuviinţare. 

TITLUI, III 
DESPEB PUTERILE STATULUI 

Art. 29.— Toate puterile Statului e m a n ă dela Na ţ iunea 
Română. 

Ele însă nu se pot exercita decât pr in delegaţiune şi 
numai după principiile şi regulile aşezate în Const i tu ţ ia 
de faţă. 

Art, 30. —Regele este Capul Sta tului . 
Ari. 3I, — Puterea legislativă se exerci tă de Rege p r in 

Reprezentaţinnea Naţională care se împar t e în două Adu
nări: Senatul şi Adnnarea Deputaţi lor . 

Regele sancţionează şi promulgă legile. 
înainte de a i se da sancţiunea regală, legea n u e valabilă, 
Regele poate refuza sancţiunea, 
Nici o lege nu poate fi supusă sancţiunii regale, decât 

după ce va fi fost discutată şi vo ta tă de major i t a t ea am
belor Adunări. 

Promulgarea legilor votate de ambele A d u n ă r i se v a 
face prin îngrijirea Ministrului de Jus t i ţ i e care este şi 
păstrătorul Marelui Sigiliu al Statului . 

Iniţiativa legilor este dată Regelui. Fiecare din cele două 
Adunări pot propune din iniţiativă propr ie n u m a i legi 
în interesul obştesc al Statului. 

Interpretaţiunea legilor cu drept de au to r i t a t e se face 
numai de puterea legiuitoare. 

Nid o lege, nici un regulament de adminis t ra ţ iune gene
rală sau comunală nu pot fi îndatori toare decâ t după ce 
se publică în chipul hotărît prin ele. 

Art. 32. — Puterea executivă este încred in ţa tă Regelui, 
care o exercită prin Guvernul Său în modu l s tabi l i t prin 
Constituţie. 

Art. 33. — Puterea judecătorească se exerc i tă d e orga
nele ei. 

Hotărîrile judecătoreşti se pronunţă în v i r t u t ea legii. 
Ele se execută în numele Regelui. 

CAPITOLUL I 

Despre Rege 
Art. 34. — Puterile constituţionale ale Regelui s u n t ere

ditare în linie coborîtoare directă şi legit ima a Majestăţli 
Sale Regelui Carol I de Hohenzollern Sigmarlngen, din 
bărbat în bărbat prin ordinul de pr imogeni tură şi cu 
exclusiunea perpetuă a femeilor şi coborltorilor lor . 

Coborîtorii Majestătii Sale vor fi crescuţi î n reliciunea 
ortodoxă a Răsăritului. 

Art. 35. — i n lipsă de coborîtori în linie bărbă tească ai 
MajestăţU Sale Regelui Carol I de Hohenzollern Sigmarlngen, 
snccesinnea Tronului se va cuveni celui m a l în vârstă 
dintre fraţii Săi, sau coborltorilor acestora, d u p ă regulile 
statornicite în articolul precedent. 

Dacă n i d unul din fraţii sau coborîtorii lor n u s 'a r găsi 
în viaţă, sau ar declara mai dinainte că nu pr imesc Tronul , 
atunci Regele va putea indica succesorul Său d in t r ' o di
nastie suverană din Europa occidentală, cu pr imirea Repre
zen ta t iv i i Naţionale da tă în forma prescrisă de a r t . 36. 

Dacă nici una nici alta nu va avea loc» T r o n u l es te va-
cant, 

Art. 36. — i n caz de vacanţă a TronuluL ambele Adunăr i 
c o n ^ T * * * * * * * J5**> * * 8 « & A d u n a r e ^ h f a r f ă r ă 
convocare şi, cel mai târziu până în opt zile de la înt runirea 

o c c i d t f a i r 8 C < U U t r ' ° *»""* S U V e r a n ă * * * ^ a 
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Prezenţa a trei pătrimi din membri cari compun fiecare 
din ambele Adunări şi majoritatea de două treimi a mem
brilor prezenţi sunt necesare pentru a se putea purcede 
la această alegere. In caz când Adunarea nu se va fi făcut 
în termenul mai sus descris, atunci în a noua zi la amiaza 
Adunările întrunite vor păşi la alegere, oricare ar fi nu
mărul membrilor prezenţi şi cu majoritatea absolută a 
voturilor, 

Dactt Adunările s'ar afla disolvate în momentul vacanţei 
Tronului, ee va urma după modul prescris la articolul 
următor. 

In timpul vacanţei Tronului, Adunările întrunite vor 
numi o locotenentă Regală compusă din trei persoane, 
care va exercita puterile Regale până la suirea Regelui 
pe Tron. 

In toate cazurile mai sus arătate votul va fi secret. 
Art. 37.—La moartea Regelui Adunările se întrunesc 

chiar fără convocare, cel mai târziu zece zile după decla
rarea morţii. 

Dacă din întâmplare ele au fost disolvate mai dinainte 
şi convocarea lor a fost hotărîtă în actul de disolvare, 
pentru o epocă în urma celor zece zile, atunci Adunările 
cele vecbi se adună până la întrunirea acelora care au 
a le înlocui. 

Art. 38. — I>ela data morţii Regelui şt până la depunerea 
Jurământului succesorului Său la Tron, puterile consti
tuţionale ale Regelui sunt exercitate în numele Naţiunii 
Române de Miniştrii întruniţi în consiliu şi sub a lor res
ponsabilitate. 

Art. 39. — Regele este major la vârsta de 18 ani îm
pliniţi. 

La suirea Sa pe Tron El va depune mai întâi în sânul 
Adunărilor întrunite următorul Jurământ: « Jur a păzi 
Constituţia şl legile Naţiunii Române, a menţine dreptu
rile ei naţionale şi integritatea teritoriului ». 

Art. 40, — Regele poate numi un Regent şi doi Supleanţi 
cari, după moartea Lui, să exercite puterile Regale In timpul 
minorităţii succesorului Său, 

Această, numire se face cu primirea Reprezentatiunii 
Naţionale, dată în forma prescrisa de art, 36 din Consti
tuţia de faţă, 

Regentul va exercita totodată şi tutela Regelui minor. 
Dacă la moartea Regelui, Regentul nu s'ar găsi numit 

şl succesorul Tronului ar fi minor, ambele Adunări întrunite 
vor numi pe Regent şi pe cei doi Supleanţi, procedând 
după formele prescrise de art. 36 din Constituţia de faţă. 

Regentul si supleanţii Săi nu intră în funcţiune decât 
după ce vor fi depus înaintea ambelor Adunări întrunite, 
jurământul prescris de art. 3g din Constituţia de faţă. 

In caz de deces al Regentului, Supleantul cel mai în 
vârâtă îi va lua de drept locul, procedându-se conform celor 
stobilite la alineatul precedent pentru alegerea unui nou 
Supleant. 

Art. 41, — D a c ă Regele se află în imposibilitate de a 
domni, Principele Moştenitor major, singur, ia de drept 
Regenţa. In cazul în care Principele Moştenitor ar fi minor, 
Consiliul de Miniştri, după ce s'a constatat legalmente 
imposibilitatea de a domni, convoacă îndată Adunările 
legiuitoare reunite pentru a decide. 

Art. 42, — Nici o modificare nu se poate face Consti
tuţiei în timpul Regenţei. 

Art. 43. — Regele nu va putea fi totodată şi Şeful unui 
uit Stat fără consimţământul Adunărilor. 

Nici una din Adunări nu poate delibera asupra acestui 
obiect, dacă nu vor fi prezenţi cel puţin două treimi din 
membri cari le compun şi hotărîrea nu se poate lua decât 
cu două treimi din voturile membrilor de faţă. 

j r i t ^ţifi „ persoana Regelui este inviolabilă. Miniştrii 
IAU* sunt răspunzători. 

Actele de Stat ale Regelui vor fi contrasemnate de un 
Minlatru care, prin aceasta însăşi, devine răspunzător de ele. 

Se exceptează numirea Primului Ministru care uu va fi 
contrasemnată, 

Art. 45 — Regele convoacă Adunările Legiuitoare cel 
puţin odată pe an, deschizând sesiunea prin mesaj, la care 
Adunările prezintă răspunsul lor. 

Regele pronunţă Includerea sesiunii. 
El are dreptul de a disolva ambele Adunări de odată 

sau numai una din ele. Actul de disolvare trebue să conţină 
convocarea alegătorilor şi a noilor Adunări. 

Regele poate amâna Adunările. Ele se întrunesc de plin 
drept la împlinirea unui an dela data amânării, dacă între 
timp nu au mai fost convocate. 

Art. 46. — Regele numeşte şi revoacă pe Miniştrii Săi. 
El are dreptul de a ierta sau micşora pedepsele în ma

terii criminale, afară de ceea ce se statorniceşte în privinţa 
Miniştrilor. * 

_E1 nu poate suspenda cursul urmăririi sau jedecăţii, 
nici a interveni prin nici un mod în administrarea justiţiei! 

El numeşte sau confirmă în funcţiunile publice potrivit 
legilor, 

El nu poate crea o nouă funcţiune fără o lege specială. 
EI face regulamentele necesare pentru executarea legilor,' 

fără să poată modifica legile şi scuti pe cineva de execu
tarea lor. 

EI poate, în timpul când Adunările Legiuitoare sunt 
disolvate şi în intervalul dintre sesiuni, să facă în orice 
privinţă Decrete cu putere de lege, care urmează a fi 
supuse Adunărilor spre ratificare la cea mai apropiată 
a lor sesiune. 

El este Capul Oştirii. 
El are dreptul de a declara răsbolul şi de & încheia pacea. 
El conferă gradele militare în conformitate cu legea, 
EI conferă decoraţiunile române. 
El acreditează Ambasadorii şl Miniştrii Plenipotenţiari 

pe lângă Şefii Statelor Străine. 
El are dreptul de a bate monetă, conform unei legi 

speciale. 
El încheie, cu Statele Străine, tratatele politice şi mili

tare. Convenţiunile necesare pentru comerţ, navigaţiune şi 
altele asemenea de El încheiate, pentru a avea putere de 
lege în interior trebue să fie însă supuse Adunărilor Legiui
toare şi aprobate de ele. 

Ari, 47,—Lista civilă se hotărăşte prin lege. 

CAPITOLUL II 
Despre Reprezentarea Naţională 

Art. 48. — Membrii Adunărilor Legiuitoare reprezintă 
Naţiunea şi nu-şi exercită mandatul decât după depunerea 
legiuitului jurământ. 

Art. 49. — Fiecare Adunare determină prin regulamentul 
său modul după care se constitue şi îşi exercită atribuţiunile, 

Art. 50.—Validarea alegerilor pentru ambele Adunări 
Şi verificarea titlurilor membrilor aparţinând fiecăreia din 
ele, se face de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, înainte 
de data fixată pentru întrunirea Adunărilor. 

Art. 5r. — Nimeni nu poate fi totodată membru al 
uneia şi al celeilalte Adunări. 

Art. 52. — Deputaţii şi Senatorii, numiţi de puterea 
executivă într'o funcţiune salariată pe care o primesc, 
pierd de plin drept mandatul lor de reprezentanţi ai Na
ţiunii. 

Această dispoziţiune nu se aplică Miniştrilor şi Subse
cretarilor de Stat. 

Art, 53. •—Membrii Adunărilor Legiuitoare nu pot apăra 
interese particulare Statului; ei nu pot face parte din 
Consiliile de administraţie ale întreprinderilor care au 
contractat cu Statul, Judeţele sau Comunele. 

Art. 54. •— Orice hotărîre se ia cu majoritate absolută 
a voturilor afară de cazurile statornicite în altfel prin 
Constituţie. 

In caz de paritate a voturilor, propunerea în deliberare 
este respinsă. 

Adunările ţin şedinţe cu jumătate plus unul din numărul 
membrilor înscrişi în apelul nominal. 

Art. 55, — Fiecare membru al Adunărilor are dreptul a 
adresa Miniştrilor întrebări la care aceştia sunt obligaţi a 
răspunde în termenul prevăzut de regulament. 

Art. 56. — Nici unul din membrii uneia sau celeilalte Adu
nări nu poate fi urmărit pentru opiniunile şi voturile de el 
emise Su cursul exerciţiului mandatului. 

Art. 57.—Nici un membru al uneia sau celeilalte Adu
nări nu poate, în timpul sesiunii, sâ fie urmărit sau arestat 
pentru vine penale, decât cu autorizarea Adunării din care 
face parte, afară de cazul de flagrant delict. 
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Detenţiunea sau urmărirea vreunuia din membrii Adu
nărilor este Buspendată în tot timpul sesiunii, daca Aduna-

™ Ari 58. — Plecare din Adunări deliberează şi hotărăşte 
separat, afară de cazurile anume ară ta te în Constituţia de 

Ari 59 -~ Poliţia Adunărilor se exercită de Preşedintele 
fiecăreia din ele care, singur, după încuviinţarea Adunăm, 
poate da ordine gărzii respective. , 

Ari. 60. — Diurnele Deputaţilor şi Senatorilor Se stabi
lesc prin lege. 

SECŢIUNEA I 

Despre- Adunarea Depuiaţiîor 
Ari, 61. — Adunarea Deputaţilor se compune din De

putaţi aleşi de cetăţenii români, cari au vârsta de 30 ani 
împliniţi şi practică efectiv o îndeletnicire intrând în vreuna 
din următoarele trei categorii: 

i„ Agricultura şi munca manuală; 
2. Comerţul şi industria; 
3. Gcapaţfuni intelectuale. 
Alegerea se face cu vot secret, obligator si exprimai prin 

scrutin uninominal, pe clrcnmscripţiuni care să asigure repre
zentarea felului de îndeletnicire a alegătorilor. 

Legea electorală va fixa circumscripţiunile şi va stator
nici după normele mai sus impuse, condiţiunfle cerute pen
tru a fi alegător, pentru bărbaţi şi femei, incapadtâţile, 
decăderile, incompatibilitâţile, procedura votării şi garan
ţiile libertăţii alegerilor precum şi numărul deputaţilor. 

Durata mandatului este de şase ani. 
Avi. 62. — Spre a fi eligibil în Adunarea Deputaţilor se 

cere; 
a) A fi cet&ţean roman; 
b) A avea exerciţiul drepturilor civile şi politice şi a prac-

tiea efectiv îndeletnidiea respectivă, a uneia din cele trei 
categorii arătate în articolul precedent, pe ai cărei alegă
tori urroeoxă a-i reprezenta; 

c) A avea vârsta de 30 ani împliniţi; 
d) A avea domiciliul în România. 
încapadtăţ i îe , decăderile temporare ori definitive şi in-

compatibllftăţile, se vor stabili prin legea electorală. 

SSCTIUKSA.lt 

Despre Senat 
AH. 63, — Senatul se compune din Senatori numiţi de 

Rege, din Senatori de drept şi din Senatori aleşi cu vot 
obligator, secret şi exprimat prin scrutin uninominal de 
membrii corpurilor constituite în Stat, în numărul şi con-
djţrânfle, pentru alegatorii şi eligibilii, bărbaţi şi femei, ce 
se vor stabili prin legea electorală. 

Proporţia Senatorilor numiţi iu raport cu cel aleşi este 
de jumătate, 

Ari, 64. — Snnfc de drept membri ai Senatului, în vir
tutea înaltei lor sffcuaţluni în Stat şi Biserică: 

«/ Moştenitorul Tronului dela vârsta de 18 ani împliniţi: 
b) Toţi Principii FamiHei Regale, majori; 
*; Parriarhnl ţ i Mfcropoliţii Ţării; 
i} Bazaconii eparhfoţi ai bisericilor ortodoxe române şi 

greawasioHc^ lutru cat vox fi aleşi conform legilor Ţării; 
«} Ca$tfî confesiunilor recunoscute de Stat , câte unul de 

Jfcmn confesiune. Intru cât sunt aleşi sau numiţi confom 
" ^ T&H şi repretinta un număr de peste 20S.000 cre-

f} A**naHi Senatori d e drept recunoscuţi până Ia da ta 
proamlgăEH pteaeatei Gonstitaţii. 

Mandatai Senatorilor; de drept, enumăraţi la paragrafele 
* - # înctaaiv, îucefeeaaS odată cu calitatea san demnitatea 
în virtutea cireia 11 deţin, 

Donata mandatelor Senatorilor numiţi şi aleşi va fi de 
*" •*«&.MamSa te l e Senatorilor aleşi se reînoiesc din trei 
îo trei m d*îa data depunerii JoriUnantului prevăzut de 
« r t ^ S din CoKrtftnţie, te proporţie de o treime, 
J S S l ^ l f f . " " ^ U S 0 E ^ P™*» « * * * * păstrează njaswiatele până ia expirarea termenolui d e nouă ani 

Peotru mandatele ieşite la sorţi se v a proceda Ia noui ale-
geri conform legfl electorale. 

CAPITOLUL I I I 

Despre Guvern şi Miniştri 

Ari> 6 5 . — Guvernul se compune din Miniştri şi Subse
cretari de Sta t . , . 

Miniştrii exercită puterea executivă î n - n u m e l e Regelu i , 
în condiţiunile stabilite de Constituţie şi pe a lor r ă s p u n d e r e . 

Miniştrii au răspundere politică numai fa ţă de Rege . 
Ari. 66. ~ Miniştrii întruni ţ i alcâtuesc Consiliul d e Mi

niştr i , care este prezidat de acel care a fost î n să r c ina t de 
Rege cu formarea Guvernului şi care poar tă t i t lu l de P re 
şedinte al Consiliului de Miniştri, 

Departamentele Ministeriale şi Subsecretariatele ele S t a t 
nu se po t înfiinţa şi desfiinţa decât prin lege. 

^ r i . 6 ? . — Nu poate fi Ministru decât cel care es te r o m â n 
de cel puţin trei generaţii. Se exceptează acei car i AU fost 
Miniştri până acum. 

Aflm 68. —Membri i FamiHei Regale n u p o t fl Miniş t r i . 
jrt, 6g. — Miniştrii şi Subsecretarii de S t a t ca re m i s u n t 

Membri ai Adunărilor pot lua par te la desba te rea legilor 
dar n u pot vo ta ; Adunările po t cere prezenţa Miniştri lor 
la deliberările lor. Desbaterile n u pot începe fă ră p rezen ţa 
unui Ministru. 

Ari. 70. — Regele şi fiecare din Adunăr i p o a t e cere ur
mărirea Miniştrilor şi tr imiterea lor în judecata î n a l t e i Curţ i 
de Casaţie şi Justiţ ie care, singură, în secţiuni un i t e , este 
în drep t a-i judeca. In ceea ce priveşte exerci ţ iul ac ţ iun i i 
civile a părţ i i vătămate şi în ceea ce priveşte cr imele şi de
lictele comise de ei afară de exerciţiul funcţiunii lor , s u n t 
supuşi reguleloi de drept comun. 

Punerea sub urmărire a Miniştrilor de că t r e Corpurile 
Legiuitoare se va rosti prin majoritate de d o u ă t re imi a 
membrilor de faţă. 
- Instrucţiunea se va face de o comisie a îna l t e i Curţ i d e 

Casaţie şi Justiţ ie compusă din cinci membri t raş i la sor ţ i 
în secţiuni unite. Această camisiune are şi p u t e r e a de a ca
lifica faptele şl de a decide sau nu urmărirea. 

Acuzarea înaintea înaltei Curţi de Casaţie şi Ju s t i ţ i e se 
Va susţine de Ministerul Public. 

Legea responsabilităţii Ministeriale de te rmină cazurile 
de răspundere şi pedepsele aplicabile Miniştrilor. 

Miniştrii de Justiţie ieşiţi din funcţiune n u p o t exerc i ta 
profesiunea de avocat t imp de un an dela d a t a ieşirii. 

Miniştrii ieşiţi din funcţiune n u po t face p a r t e din con
siliile de administraţie ale întreprinderii cu ca re au în
cheiat contracte în cei trei ani următor i . 

Art. JI, — Orice parte vă tămată în dreptur i le sale pr in-
t r 'un decret sau dispoziţiune semnată de u n Minis t ru , cu 
violarea unui text expres al Constituţiei ori legilor în vi
goare, poate cere Statului despăgubiri băneşti p e n t r u pa
guba suferită, conform dreptului comun, 

CAPITOLUL IV 
Despre Consiliul Legislativ 

Ari, 72. — Consiliul Legislativ funcţionează p e b a z a legii 
sale organice. 

Consultarea Consiliului Legislativ este obligatorie pen
tru toa te proiectele de legi, a tâ t înainte cât şl d u p ă amen
darea lor în comlsiuni, afară de cele care privesc creditele 
bugetare. • 

Nici un regulament pent ru aplicarea legilor n u se poate 
face fără consultarea prealabilă a Consiliului Legislat iv, 
afară de cazul prevăzut la alineatul următor p e n t r u proiec
tele de legi. r l 

Adunările Legiuitoare pot proceda la d iscutarea proiec
telor de legi fără a mai aştepta aprobarea Consiliului Le
gislativ, dacă acesta uu-1 d ă în termenul fixat de legea s a 
organică. 

CAPITOLUL V 
DESPEE PUTEREA. JUDECĂTOREASCĂ 

Ari, 73- — Kici o jurisdicţiune nu se poate înf i inţa d e c â t 
în puterea unei legi, 

Comîsiuni ai Tribunale extraordinare nu se p o t crea 
sub nici o numire şi nici un cuvânt, în vederea mio r a n u m e 
procese, fie civile, fie penale, sau în vederea judecări i u n o r 
anume persoane. 
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Juriul se desfiinţează, 
Art. 74. — P e n t r u întreg Sta tu l R o m â n există o singură 

Curte de Cagaţie şi Just i ţ ie . 
Art. 75. — Numai Curtea de Casaţie şi Just i ţ ie în sec

ţiuni un i te are dreptul de a judeca consti tuţ ionali tatea Ie-
gllor şi a dec lara inaplicabile pe acelea ca re sun t potrivnice 
Constituţiei. J u d e c a t a inconsti tuţ ionall tăţ i i legilor se măr
gineşte n u m a i la cazul judecat. 

Curtea d e Casaţie şi Just i ţ ie se va rosti asupra conflicte-
lor de a t r ibu ţ iun i . 

Dreptul de recurs în casare este de ordin constituţional, 
Art. 76,—.Judecătorii sunt inamovibil i . .Inamovibilita

tea se va s tatornici pr lnt r 'o lege specială care va interveni 
cel mai t â rz iu în te rmen de şease lun i dela promulgarea pre
zentei Const i tuţ i i . I n acest răs t imp sancţiunile disciplinare 
se vor aplica prin Decret Regal. 

Art. 77. — Jus t i ţ i a militară se organizează prin lege. 
Art. 78. ~— Contenciosul administrat iv este în căderea 

puterii judecătoreş t i , potrivit legii speciale. 
Pu te rea judecătorească nu are cădere să judece actele 

de g u v e r n ă m â n t precum şi actele de comandament cu ca
racter mi l i ta r . 

CAPITOLUL VI 
DESPRE. INSTlTUŢIUNI^E TffDEŢENE ŞI COMUNALE 

Art. 79. — Inst i tuţ luni le adminis t ra t ive sunt statorni
cite prin legi. 

TITLUL IV 
DESPRE FINANŢE 

Ari. 80. — N i c i un impozit de orice n a t u r ă nu se poate 
stabili şl percepe decât pe baza unei legi. 

Prin lege se po t crea impozite n u m a i în folosul Statului , 
Judeţelor , Comunelor şi Inst i tuţ iunilor Publice îndeplinind 
un serviciu de S ta t . 

Art. Sr. -— N u se pot înfiinţa monopoluri decât prin lege 
şl numai în folosul Statului , Judeţe lor şi Comunelor. 

Art, 8a. — Fondur i de pensiuni sau gratificaţiuni în sar
cina t ezauru lu i publ ic n u se po t înfiinţa decât în vi r tutea 
unei legi. 

Art. 83. - - I n flecare an Adunările Legiuitoare încheie 
socotelile şl vo tează bugetul fără a p u t e a spori cheltuelile 
propuse. 

Toa te veni tur i le şi cheltuelile S ta tu lu i t rebuesc t recute 
în buget şi socoteli . 

Dacă b u g e t u l n u se votează în t imp uti l , puterea execu
t ivă va face fa ţă necesităţilor serviciilor publice aplicând 
bugetul anului precedent, fără a pu tea merge cu acel buget 
mai mul t de un an peste anul pen t ru care a fost votat . 

Art. 84. — Controlul preventiv şi cel d e gestiune al tu
turor veni tur i lor şi cheltuelilor S ta tu lu i ae va exercita de 
îna l ta Cur te de Conturi, care va supune î n fiecare an Adu
nărilor l e g i u i t o a r e un raport general asupra conturilor 
de gest iune ale bugetului t recut , semnalând neregulile ce 
ar fi săvârş i te de Miniştri în aplicarea lui. 

Regularea definitivă a socotelilor t r ebue să fie prezen
t a t ă Adunăr i lor Legiuitoare cel mai târziu în termen de 
doi ani dela încheierea fiecărui exerciţ iu. 

Uu corp superior de control va avea misiunea de a su
praveghea şl examina legalitatea şi corecti tudinea execu
tăr i i gest iunilor în toate serviciile publice. 

Acest corp v a funcţiona pe lângă Preşedinţia Consiliului 
de Miniştri şi va lucra după ordinele Şefului Guvernului, 

Art. 35. — Tonte fondurile proveni te dela Case Speciale, 
de care Guvernu l dispune sub diferite t i t luri , trebuiesc cu
prinse în buge tu l general al veniturilor Statului . 

Art. 86. — Pen t ru toa tă România exis tă o singură Curte 
de Contur i . 

Art. 87. —- Delapidarea de bani publici se califică crimă 
şl se pedepseş te ca a ta re . 

TITLUL V 
DESPRE OŞTIRE 

Art. 88. — Toţ i cetăţenii români sun t datori a face pa r t e 
din unul din elementele oştlrei, conform legilor. 

Art. 89. — Gradele, decoraţiunile şi pensiunile militare 
n u pot fi retrase decât fu virtutea unei sentinţe judecă
toreşt i . 

Art. 90, — Contingentul oştirii se votează pent ru fiecare 
a n de Adunările Legiuitoare. 

Ari. 91. — Nici o t rupă armată n u poate fi admisă în 
serviciul Statului şi nu poate int ra sau trece pe teritoriul 
României decât în virtutea unei legi, 

TITLUL VII 
DISPOZITIUNI GENERALE 

Art. 92.—Culorile drapelului României sunt : Albastru 
Galben, Roşu, aşezate vertical. * 

Art. 93 .—Reşed in ţa Guvernului e î n Capitala Ţării. 
Ari. 94. — Limba română este limba oficială a Statului . 
Art. 95.—Nici un jurământ nu leagă şi nu poate fi 

impus decât în puterea unei legi, care hotărăşte şi for
mula lui. 

Art. 96. ~ Constituţia de faţă nu poate fi suspendată 
nici în total , nici în parte. 

I n caz de pericol de Stat se poate inst i tui starea de asediu 
generală aau parţială. 

TITLUL VII 
REVIZUIREA CONSTITUŢIEI 

Art. 97 ,—Const i tu ţ ia de faţă nu poate fi revizuită în 
to ta l sau în parte decât din iniţiativa Regelui şi cu consul
tarea prealabilă a Corpurilor Legiuitoare care urmează a 
indica şi textele de revizuit. 

Consultarea Adunărilor Legiuitoare se face prin mesaj 
Regal şi se exprimă cu majoritate de două treimi ale Adu
nărilor întrunite într 'una singură sub preşedinţia Preşe
dintelui Senatului. Rezultatul consultaţuinii se aduce la 
cunoştinţa Regelui de preşedinţii celor două Adunări 
însoţiţi de o Comisiune specială. 

Textele noui, urmând a înlocui pe cele revizuite, se 
votează cu majoritate de două treimi, de fiecare Adunare 
în parte, 

TITLUL VIII 
DlSPOZTŢIUNI TRANZITORII 81 FINALE 

Ari, 98.—Toate pământurile expropriate şi distribuite 
pe baza legii pentru reforma agrară a Vechiului Regat din 
17 Iulie 1921; a legii pentru reforma agrară din Basarabia 
din 13 Martie 1920; a legii pentru reforma agrară din Tran
silvania, Banat, Crişana şi Maramureş din 13 Iunie 1921 
şi a legii pentru reforma agrară din Bucovina din 30 Iulie 
1921, sunt respectate ca drepturi câştigate şi vor fi câr
muite, pentru orice litigii relative la ele în prezent şi pe 
viitor, de acele legi. 

Dispoziţiunile acestor legi Introduse în art. 131 din 
Constituţia dela 1923 rămân cu caracter constituţional. 

Toate drepturile politice dobândite în virtutea decretelor-
legi ratificate prin art . 133 al Constituţiei din 1923, se 
respectă, 

Toate codicele şi legile în vigoare se vor revizui în vederea 
unificării legislaţiei, punându-se în armonie cu principiile 
actualei Constituţii. Până atunci ele rămân în vigoare. 
Din ziua promulgării Constituţiei de faţă sunt desfiinţate 
acele dispoziţii din legi, decrete, regulamente şi orice alte 
acte care sunt contrarii celor înscrise în această Constituţie. 

Se abrogă de asemenea din ziua promulgării prezentei 
Constituţii, Constituţia promulgată cu Decretul Regal 
Nr . î.360 din 28 Martie 1923. 

Juriul în materie criminală va mai funcţiona până Ia 
punerea Codului Penai Carol al I I- lea şl al Procedurii 
Penale în acord cu principiul statornicit în art. 73 al Con
stituţiei de faţă. 

Până la convocarea Adunărilor Legiuitoare toate decre
tele au putere de lege fără a mai fi nevoie de ratificarea lor. 

Statutul Familiei Regale are caracter Constituţional şl 
nu se poate modifica decât cu procedura pentru revizuirea 
Constituţiei. 
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Arf, gg. — Pentru alegerea Adunărilor Legiuitoare ce 
urmează a fiinţa pe baza prezentei Constituţii, un Decret 
Regal cu putere de lege, în condiţlunile art. 98, va fixa 
condiţiunile cerute pentru a fi alegător şi ales, în Cameră 
şi Senat, drcumscripţiunile electorale, numărul Deputaţilor 
şi Senatorilor, normele după care urmează a se face ale-
gerea. 

Acest decret are un caracter Constituţional şi nu se poate 
modifica decât cu majoritate de două treimi. 

Art. 100, — Prezenta Constituţie, după ce va fi edictată 
de Rege, va fi supusă Naţiunii Române spre fl bună ştiinţă 
şi învoire*. 

Un Decret Regal va fixa procedura după care se va 
urma în acest scop. 

DupS terminarea acestei operaţiuni şi a aducerii rezul
tatului ei la cunoştinţa Regelui de către Preşedintele Con

siliului de Miniştri, Constituţia de fa ţă va fi p r o m u l g a t ă 
şi in t ră în vigoare. 

Dată îu Bucureşti, la 20 Februar ie 1938. 

CAR OL 

Preşedintele Consiliului de Miniştri, M I R O N , P a t r i a r h u l 
României. 

G-ral Arthur Văiloianu, Dr. Al. Vaida-Voevod, G. G, 
Mironescu, N. lorga, Dr. C. Angelescu, Gk. Tătăvăscu, 
C, AvgetoianU, Dr. Voicu Nijescu, G. Ionescu-Şişeşti, Dr , 
I. Costinescu, Victor lamanăi, Mircca Cancicov, Armând 
Căltnescu, Constantin Angelescu, G-ral ad j . Paul Teodo-
rescu, N. Petrescu-Comnen, 

Promulgăm această Constituţiune şi ordonăm să fie învestiţi cu sigiliul 
Statului şi publicată Ji^ « Monitorul Oficial», 

Dat în Bucureşti, la^g? Februarie 1938. 

/L • ! - £ £ > 
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;această cal i ta te a lor n o i nu a m ştiut să profităm. 
Ar fi momentul acum s ă întreprindem, cu dânşii, 
românizarea oraşelor n o a s t r e înstrăinate. 

^ I I . Se statornicesc şi s e lămuresc mai bine datoriile 
şi drepturile cetăţenilor. Prin constituţiunile ante
rioare se formulau n u m a i drepturile cetăţenilor pen-
t rucă se considera că d r e p t u l u i de suveranitate, drep
tului de a comanda ce a p a r ţ i n e naţiunii, corespunde 
obligaţiunea tuturor guverna ţ i lor de a se supune la 
toa te măsurile ed ic ta te în numele suveranităţii . 
Astfel fiecare cetăţean d a t o r e ş t e Statului: a) supunere 
perpe tuă ; b) credinţă; c) unele servicii personale ca 
serviciul militar, e tc . ; d) contribuţiuni pentru între
ţinerea serviciilor necesare colectivităţii. 

ntitnria de supunere c a şi aceea d e ' a contribui la 
sarcinile publice o au ş i străinii, caii locuesc pe 
teritoriul Statului . 

Noua Constituţiune formulează în art. 4—9, în mod 
clar, îndatoririle cetă ţeni lor . I n starea de confuziune, 
ce se născuse în ul t imul t i m p , graţie politicianismului, 
obligaţiuni, stabilite p r in legi, erau nesocotite, de aceea 
s'a crezut necesar să se precizeze obligaţiunile cetă
ţeanului. Articolul 4 are o redacţiune interesantă prin 
sentimentele înalte ce cupr inde, dar mai ales prin 
faptul că pune numea la baza organizaţiei sociale. 

In ce priveşte d rep tu r i l e cetăţenilor, adică autolimi-
tările făcute de S t a t a to tputernic ie i sale, Constitu
ţ iunea de faţă le aduce restr ic ţ iuni , mai ales în ce pri
veşte libertăţile de p r o p a g a n d ă , faţă de care n u se 
mai proliibesc măsurile preventive. Astfel în ce pri
veşte l ibertatea presei, Consti tuţiunea se mărgineşte 
numai să garanteze a c e a s t ă libertate, însă în limitele 
si eondiţiunile legii (art . 22, 25 şi 26 din vechea con
stituţiune) , iar l iber ta tea învăţământului se menţine 
întocmai ca în vechea Const i tu ţ iune (art. 21, 24 din 
vechea consti tuţ iune), c a şi libertatea întrunirilor 
(art. 24, 28 vechea cons t i tu ţ iune) . 

Jv schimb însă dreptul de proprietate, de orice 
natură, p recum şi . c rean ţe le asrrpra Statului sau 
particularilor sunt dec la ra te inviolabile şi garantate 
ca aJ;are. 

Se face ac t de d r e p t a t e proprietarilor, redându-li-se 
o parte din bogăţiile min ie re ale subsolurilor, naţio
nalizate pr in Const i tu ţ iunea din 1923. 

I I I . Constituţiunea p roc lamă , prin art. 29, ca toate 
puterile Sta tului emana clela naţiunea română, adică 
naţiunea e t i tulara suveran i tă ţ i i . 

Iu această privinţă Const i tu ţ iunea din 1938 admite 
U'oria democratică a revoluţ iuni i franceze ca şi con-
stifuţiunilc din 1866 şi 1923. 

Teoria germană e x p u s ă pentru prima data de 
-Cerber în a I i -a j u m ă t a t e a veacului al XlX-lea , 
admisă de întreaga doc t r ină germană, până la 
instaurarea regimului naţional-socialist, considera 
Statul, persoana jur id ică , ca ti tular al suveranităţii . 
Această doctr ină este a d m i s ă în Italia şi înainte şi 
după instaurarea r eg imulu i fascist. 

Această doctrină sat isface mult mai bine decât 
teoria revoluţionai ă f ranceză exerciţiul puterii de 
comandă în t r 'o monarh ie , după cum se poate vedea. 

In adevăr Statul, p e r s o a n a juridică, are organe prin 
care exprimă voinţa sa suverană . Naţiunea şi Regele 

sun t organele lui. Şi unul şi altul sunt organe primare, 
pe câtă vreme în concepţiunea revoluţionară naţiunea 
este persoana juridică şi titularul suveranităţii şi 
această persoană juridică lucrează prin delegaţi, prin 
reprezentanţi : Statul se identifică cu persoana juri
dică naţiunea, devenind el însuşi persoana juridică. 

Aşa încât, în acest sistem, naţiunea personalizată şi 
suverană constitue elementul primar, celelalte organe 
sau puteri nu sunt decât elemente derivate, simpli 
delegaţi ai naţiunei. Dar acest popor nu îşi exprimă el 
însuşi voinţa lui suverană, el nu îşi manifestă voinţa 
în mod direct, el nu este decât un corp de elecţiune 
a membrilor Adunării Deputaţilor şi a unei părţ i din 
Senat, care împreună cu Regele, tot mandatar al 
naţiunii, lucrează prin delegaţiune. 

Art. 30 proclamă Regele Cap al Statului. Sub impe
riul constituţiunilor anterioare Regele fiind capul 
puterii executive, adică al guvernului, era considerat 
că reprezintă Statul, căci guvernul are această putere 
de reprezentaţiune, dar nu exista im text, care să 
proclame această calitate a Regelui. 

Stabilind această situaţiune a Regelui de Cap al 
Statului, redactorii nonei constitnţiuni au căutat în 
articolele următoare să stabilească o teorie originală 
a separaţiunii puterilor. 

Potr ivi t acestei teorii, cele doua puteri politice 
legislativul şi executivul sunt încredinţate Regelui, 
care le exercită pe cea dintâiu prin reprezentaţiunea 
naţională (art. 31) compusă din Senat şi Adunarea 
Deputaţilor, iar pe cea de a doua prin guvern (art. 32). 

S'ar părea la prima vedere că prin noua constitu
ţiune se întronează o confuziune de puteri. 

I n articolele următoare, se caută să se înlăture 
această impresie. 

I n adevăr, potrivit art. 34 din vechea constituţiune, 
puterea legislativă era exercitată în mod colectiv de 
Rege şi de reprezentanţa naţională adică Adunarea 
Deputaţilor şi Senat. Iniţiativa legilor era dată fie
căreia din cele trei ramuri ale puterii legislative. Orice 
lege cerea învoirea celor trei ramuri ale puterii legis
lative, care se dădea prin voturile Adunării Deputa
ţilor şi Senatului şi prin sancţiunea regală. Se cerea 
adică o întreită manifestare de voinţă. Manifestările 
de voinţă ale Adunării Deputaţilor şi ale Senatului 
se stabileau prin votare conform art. 48 şi 49 din vechea 
constituţiune, iar manifestarea de voinţa a Regelui, 
sau adeziunea sa la opera legislativă avea loc prin 
actul de sancţionare. 

N u se putea vorbi de lege până ce actul parlamen
tului nu era sancţionat. Numai de atunci exista legea. 

I n sistemul nouei Constituţiuni, iniţiativa legilor 
aparţine de asemenea Regelui şi celor două adunări, 
însă cu o restricţiune când e vorba de dreptul de 
iniţiativă al Adunărilor, adică acelea nu pot face pro
puneri de legi decât în interesul obştesc al Statului. 

Adunarea Deputaţilor şi Senatul, votând proiectul, 
fac legea. Sancţiunea regală nu mai este parte inte
grantă din actul legislativ, ci apare ca un act de apro
bare, căci Regele nu mai este un colegislator, dar un 
superior, un controlator. De aceea noua constitu
ţ iune a suprimat aliniatul 4 din art. 34: «Orice lege 
cere învoirea celor trei ramuri ale puterii legiuitoare », 



;oob 

• ' • - • * 
/•f ' 

yf. S. EEGELE CAHOI. II SANCŢIONÂND XOUA CONSTITUŢIE, 37 1'EDTtUAB.UÎ 193B 

şi a adăugat o nouă dispozitiune: «înainte de a i se 
da sancţiunea regală, legea nu e valabilă », adică 
legea există, dar nu produce efecte juridice; legea 
nu este perfectă până nu capătă sancţiunea. 

Sancţiunea, în noul sistem, capătă valoarea unei 
condiţium suspensive; ea se aseamănă cu un veto 
absolut, 

IV. Constituţiuuea din 1938 se deosebeşte din punct 
de'jvedere al conţinutului, de constituţiunile din 1S66 
şi 1923, care proclamă regimul parlamentar; ea se 
apropie mai mult de proiectul Domnitorului Cuza din 
1863, căci ambele admit regimul reprezentativ. 

In adevăr, constituţiunile din 1866 şi 1923 pro
clamau regimul parlamentar, adică regimul politic, 
care admite întâietate Parlamentului iu opera de 
guvernare, miniştrii fiind numiţi din sânul parla
mentului şi fiind răspunzători politiceşte faţă de 
Parlament. In acest legim guvernul este subordonat 
Parlamentului. 
• 1ş JfcEorttesquieu ia I'Esprit des I,ois, vorbind despre pu

terile sau organele Statului, întrebuinţează espresiunea de 
putere executivă pentru guvern. Această expresiutie a trecut 
in constîtQţittttHe revoluţionare franceze din 1791 şi 1793, 
precum şi In constitnţinriUe europene, influenţate de spiritul 
revoinţiaaar francez, cum au fost şi constituţiunea belgiană 
din 7 Februarie 1831, precum şi constituţiunile noastre din 

Expreamnea tte putere executivă este cu desăvârşire 
Improprie efici ea fin este o putere secundară, care să. execute 
ordinele date de puterile legislativă, şi judecătoreasca. 
Termenul nu erprimS nici caracterul esenţial al guvernului, 
nici adevăratele raporturi ce are cu legislativul şt judiciarul. 

In regimul reprezentativ simplu, Capul Statului 
numeşte şi revoacă pe miniştrii săi pe care poate sa-i 
recruteze şi în afară de parlament, ei trebuind să se 
bucure numai de încrederea sa, şi neiiind răspunzători. 
faţa de parlament. Nu mai este o dependenţa a 
guvernului faţă de legislativ ca în regimul parla
mentar. Este un regim de juxtapoziţiune, adică 
puterile politice, — guvernul şi parlamentul — şutit pe 
planuri egale, pe câtă vreme regimul parlamentar este 
un regim de superpoziţiune în care parlamentul are 
un rol superior, căci miniştrii sunt recrutaţi din 
parlament şi au răspundere politica faţă de parlament, 
ei trebue să se bucure de încrederea parlamentului 
care daca ie-o retrage, ei trebue să părăsească puterea. 
Regimul parlamentar este, prin excelenţă, regim de 
partid. 

In acest regim, guvernul are o autoritate mult mat 
mare şi fiind liberat de influenţele cluburilor politice, 
atât de dăunătoare nevoilor publice, poate să gospo-

Ceea ce caracterizează guvernul este pu te rea de a c o m a n d a 
în fiecare clipi, în fiecare caz, ceea ce este drep t şi ceea ce 
este oportun, pentru colectivitate. Guvernul şi P a r l a m e n t u l 
sunt organele politice, care caută să asigure exis tenţa , î n 
condiţiuni optime, a colectivităţii, dar pe când P a r l a m e n t u l 
are o activitate intermitentă, guvernul s tă de veghe t o t 
timpul, fără întrerupere, căutând să apere co lec t iv i t a tea 
de atacurile şi pericolele ce ar ameninţa-o, să p rev ină s u f e 
rinţele colectivităţii, şi să reprezinte naţ iunea. 

Statul se poate defini: societatea omenească care c u p r i n d e 
puterea de constrângere organizată. Aceasta c o n s t r â n g e r e 
este "bazată pe o putere — o putere de fapt — forţa publică. , 
pusă sub conducerea guvernului, 
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dărcuscă mult mai bine intereselor generale, fără să 
ţie semnă de cerinţele partizanilor. 

Regimul reprezentativ simplu există în Statele 
Unite ale Americei de Nord, unde miniştrii numiţ i de 
preşedintele republice! îşi au răspundere politică 
numai faţă de dânsul. El a existat şi în constituţiunea 
imperială germană, după care s'a luat şi constitu
ţiunea japoneză din 1899. Bl era admis,' la noi, în 
proiectul de constituţie al lui Cuza Vodă din 1863. 

I,a noi, proiectul de constituţiune din 1863 pre
vedea că; 

a) Miniştrii erau numiţi şi revocaţi de Domnitor ; 
b) In Adunarea Deputaţilor nu se pu teau face 

hiU'ipelâri dacă nu erau supuse în scris, cu cel puţin 
.j zik' înainte, Preşedintelui Adunării, numit de Dom
nitor în fiecare an. Acesta trebuia să admită oportu
nitatea interpelării şi în acest caz putea să comunice 
ministrului interpelarea, dacă găsea de cuviinţă. 

c) Nu se admitea solidaritatea ministerială', răs
punderea politică a miniştrilor fiind pur personală 
şi numai faţă de Domn. 

d) Miniştrii puteau fi puşi în acuzaţiune de Senat x) 
pentru violarea legilor (responsabilitate penala) însă 
eu majoritate de două treimi, fiind justiţiabili de 
înalta Curte de Casaţie şi Jus t i ţ i e ; 

c) Miniştrii nu puteau fi membri ai Adunării Depu
taţilor (Klectiva). 

Constituţiunea clin 1938 proclamă prin a r t . 64 al. 
ultim că miniştrii au răspundere politică numai faţă 
de Rege, ceea ce însemnează că se stabileşte şi la noi 
regimul reprezentativ simplu, 

S'ar putea obiecta că art. 70 dând dreptul fiecă
reia din Adunări de a cere urmărirea miniştrilor 
şi trimiterea lor în judecata Curţii de Casaţie şi Justiţie, 
pentru faptele săvârşite în calitate de miniştri, în-

Aeeastă putere de constrângere, Statul, p r in puterea 
legislativă, o organizează, îi Bxează normele după care ea 
se exercită. Aşa încât Statul are monopolul constrângerii. 
(iuveruul având la diapoziţiune forţa, publica are monopolul 
execuţiuuii, care institue elementul esenţial al constrângerii. 

Iţste adevărat că legislativul şi judiciarul mi îşi p o t realiza 
deciziunile lor fără iutervenţnuiea guvernului, căci şi legile 
ca şi hotărîi'ile judecătoreşti ar rămâne simple planuri de 
organizare socială, simple deziderate, dacă n u li s 'ar pune 
la dlspoziţiune forţa publică, ceea ce se face prin două acte 
lăcuti' de Capul Guvernului sau în numele lui: promulgarea 
legilor şî învestirea hatăririlor definitive cu formula execu
to r i e Har şi în acest caz expresiunea de putere executivă 
este iniiiriiţiric, ciiei nu se execută legile: ele se respectă şi 
M' iiplii-ă, iiii- când este vorba de aplicat constrângerea, ea 
rU-iji intră în utrilniţiuuile guvernului, grija ei e încredinţată 
unturi Lăţi lor în subordine, 

Cumpănit cu celelalte m-gmie sau puteri, guvern ui are, 
prin excelenţă, uu caracter de autoritate, de comandă, de 
domnie; el an.' primul rang, de aceea el aparţine în. primul 
rând Monarhului, care astfel este Capul Statului. El cuprinde 
ceea ce se numeşte putere reprezentativă; el reprezintă 
guvernarea politică când e vorba de conducerea generală a 
ţării, admlnish-aţmuca când e vorba de detaliu şi de speţă. 
Proiectul de constituţiune al lui Cuza Vodă din 1863 exprima 
aceste idei când proclama în art, 1: fl Ocârinuîrea Princi
patelor Unite aparţine Domnitorului » şi în art. z; « Domni
torul efinnueşte cu concursul miniştrilor numiţi de dânsul», 
iar în art. 4: «Domnitorul este şeful Statului». 

J-) Compus din maximum 49 membri din care 8 mitro
polit! şi e.piacopi, primul preşedinte al Casaţiei, generalul 
•cel mai vechiu în grad, iar restul numiţ i de Domnitor. 

seamnă o reducere a principiului de mai sus. I n -
tr 'adevăr răspunderea penală pentru faptele săvârşite 
de miniştri în exerciţiul funcţiunii lor, curn ar fi 
violarea Constituţiunii, a legilor, vătămarea intere
selor Statului, etc. este apropiată de răspunderea po
litică şi totuşi problema urmează să fie soluţionată 
prin legea responsabilităţii ministeriale, care va fixa 
delictele ministeriale, limitând cât se poate de mult 
răspunderea politică. 

Proiectul din 1863 garanta independenţa mini
ştrilor faţă de parlament, şi prin aceasta îndepărta cu 
totul influenţa electoralului, căci răspunderea penală 
pentru faptele săvârşite de miniştri, în calitatea lor, 
era de competenţa exclusivă a Senatului, organ ai 
cărui membri erau în imensă majoritate numiţi de 
Domnitor, pe 6 ani, şi înnoibili prin tragere la sorţi 
câte o treime la fiecare 2 ani, membrii eşiţi putând fi 
numiţi din nou. 

V. Un important rol în materie de legislaţiune este 
atribuit Consiliului Legislativ. Potrivit nouei Con-
stituţiuni, acest organ devine parte integrantă din 
legislativ. 

In concepţiunea legiuitorului din 1923, Consiliul 
Legislativ apărea ca un organ de telurică legislativă 
menit să examineze textele de legi şi sn. dea avize pe 
care legiuitorul era liber să le urmeze sau nu. Legiui
torul era obligat numai să ia aviz, însă nu sâ-1 urmeze. 

Constituantul din 1938 schimbă cu totul acest 
sistem. Potrivit art. 72, consultarea Consiliului Le
gislativ este obligatorie pentru toate proiectele de 
legi, atât înainte cât şi după amendarea lor în comi-
siuni, afara de cele care privesc creditele bugetare. 
Consiliul nu mai dă avizuri, el aproba proiectele sau 
propunerile de legi, precum şi amendamentele re
lative. 

Consiliul Legislativ s'ar părea că nu mai este organ 
teluric de aviz, el devine un organ de deciziune, 
care controlează întreaga activitate a legislativului. 

In această calitate, el devine organ legislativ şi încă 
de un grad superior ca organ de control şi de îndru
mare. 

Constituantul admite însă acest drept excesiv al 
Consiliului numai dacă acesta îşi dă deciziunea în 
termenul hotărît de legea sa organică. In caz de în
târziere, Parlamentul nu mai este obligat să aştepte 
aprobarea Consiliului. 

Dar s'ar putea susţine, şi cu drept cuvânt, că, 
dacă constituantul ar fi voit sa facă din consiliul le
gislativ un organ legislativ, ar fi spus-o în art. 31. 
Or, ne făcând aceasta el a înţeles să menţie consiliului 
robii de organ tehnic. Numai printr'o inadvertenţă 
s'a întrebuinţat în art. 72, expresiunea aprobare în loc 
de aviz. In realitate însă, consiliul a rămas cu atri-
buţiunile ce avea sub vechea constituţiune, de organ 
de aviz. 

VI. Noua Constituţiune face organizarea corpului 
electoral pe alte baze decât acele ale Constituţiunii din 
1923, care reducea viaţa politică la număr şi la 
individ, admiţând în mod excepţional şi numai în 
compunerea Senatului, unele manifestări corporatiste. 
Constituţiunea din 27 Februarie 1938 admite ca 
societatea politică să fie organizată pe interesele 
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dăreaseă m u l t mai bine intereselor generale, fără sa 
ţie seamă de cerinţele partizanilor. 

Regimul reprezentat iv simplu există în Statele 
E fnite ale Americei de Nord, unde miniştrii numiţi de 
preşedintele republ ică îşi au răspundere politică 
numai faţă d e dânsul. Bl a existat şi în constituţiunea 
imperială ge rmană , după care s'a luat şi constitu-
ţiunea j aponeză din r8gg. El era admis, la noi, în 
pi-oiectul de constituţie al lui Cuza Vodă din 1863. 

I/a noi, proiectul de cunstituţume din 1863 pre
vedea că: 

a) Miniştrii erau numiţi si revocaţi de Domnitor; 
h) In A d u n a r e a Deputaţilor nu se puteau face 

inU'ipi-lari d a c a nu erau supuse în scris, cu cel puţin 
j y.ilu înainte , Preşedintelui Adunării, numit de Dom
nitor în f iecare an. Acesta trebuia să admită oportu
nitatea in terpelăr i i şi în acest caz putea să comunice 
ministrului interpelarea, dacă găsea de cuviinţă. 

c) Nu se admi tea solidaritatea ministerială, răs
punderea pol i t i ca a miniştrilor fiind pur personală 
şi numai f a ţ ă de Domn. 

d) Miniştrii puteau fi puşi în acuzatiune de -Senat *) 
pentru v io larea legilor (responsabilitate penală) Insă 
eu majori tate de două treimi, fiind justiţiabili de 
Iijalta Curte de Casaţie şi Just i ţ ie ; 

c) Miniştrii un puteau fi membri ai Adunării Depu
taţilor (Klectiva). 

Const i tu ţ iunea din 1938 proclamă prin art. 64 al. 
ultim că miniş t r i i au răspundere politică numai faţă 
de Rege, ceea ce însemnează că se stabileşte şi la noi 
regimul reprezenta t iv simplu. 

S'ar pu tea obiecta că art. 70 dând dreptul fiecă
reia clin A d u n ă r i de a cere urmărirea miniştrilor 
şi tr imiterea lo r în judecata Curţii de Casaţie şi Justiţie, 
pentru fapte le săvârşite în calitate de miniştri, în-

Aeeastă p u t e r e de constrângere, Statul, prin puterea 
U'clalativă o organizează, îi lisează normele după care ea 
si'" exercită. A ş a încât Statul are monopolul constrângerii. 
(Siivenml a v â n d la dispoziţiune forţa publică are monopolul 
execnţtuuu, c a r e institue elementul esenţial al constrângerii. 

liste a d e v ă r a t că legislativul şi judiciarul nu îşi pot realiza 
dcciziunile lor fibra intervenţiunea guvernului, căci şi legile 
c i şi hotăriri le judecătoreşti ar rămâne simple planuri de 
01-tţanizare socială , simple deziderate, dacă nu li ş a r p u u e 
la ( l l . ' W ţ l i u i e forţa publică, ceea ce se face prin două acte 
făcuţi' de C a p u l Guvernului sau iu numele lui: promulgarea 
lueilrir fii î n v e s t i r i * hotârîrtlor definitive cu formula execu
torii- nur si î n acest caz expresiunea ele putere executiva 
,..!<• improprii-, riicî nu HO executa legile: ele se respecta şi 
si- -iplii'il iar fiind estu vorba de aplicat constrângerea, ea 
',1,-îji iuln'i in jitrilmţiimile smvernului, grija ei e încredinţata 
;iut.nnUUil"r î n Hulmnline. 

Cnmuiirui cn ci-klulU: organe sau puteri, guvernul are, 
«rin .•^•flciita, un aiructcr de autoritate, de comanda, de 
doinim.- el (»i-t> primul rang, de aceea el aparţine în primul 
nl.Kl Mnmu-huhu, care astfel este Capul Statului.1*1 cuprinde 
vvvii ce se n u m e ş t e putere reprezentativa; el reprezintă 
tMLveruarca no l i t i eă când e vorba de conducerea generală a 
turli ad.ni l i is traţ iunea când e vorba de detaliu şi de speţa. 
I'n.u-etul de cons t i tu ţ iune al lui Cuza Vodă din 1S63 exprima 
avetitu idei cfunl proclama în art. 1: 4 Ocorwiurea Princi
patelor Unite apar ţ ine Domnitorului» şi în art 2: « Vomau 
torul c a n n u e ş t e cu concursul miniştrilor numit: de dansul», 
iar în art 4: « Domnitorul este şeful Statului». 

i) Corni u î d i n maximum A9 membri din cote 8 mitro-
nol t i iptecoiai, primul preşedinte al Casa iei, generalul 
•ce na veeUlti în grad, iar restul numiţi de Domnitor. 

seamnă o reducere a principiului de mai sus. I n -
tr 'adevăr răspunderea penală pentru faptele săvârşite 
de miniştri în exerciţiul funcţiunii lor, cum ar fi 
violarea Constituţiunii, a legilor, vătămarea intere
selor Statului, etc. este apropiată de răspunderea po
litică şi totuşi problema urmează să fie soluţionată 
prin legea responsabilităţii ministeriale, care va fixa 
delictele ministeriale, limitând cât se poate de mult 
răspunderea politică. 

Proiectul din 1S63 garanta independenţa mini
ştrilor faţă de parlament, şi prin aceasta îndepărta cu 
totul influenţa electoralului, căci răspunderea penală. 
pentru faptele săvârşite de miniştri, în calitatea lor, 
era de competenţa exclusivă a Senatului, organ ai 
cănii membri erau în imensă majoritate numiţi de 
Domnitor, pe 6 ani, şi înnoibili prin tragere la sorţi 
câte o treime la fiecare 3 ani, membrii eşiţi putând fi 
numiţi din nou. 

V. Un important rol în materie de legislaţiune este 
atribuit Consiliului Legislativ. Potrivit nonei Con-
stituţiuni, acest organ devine parte integrantă din 
legislativ. 

I n coucepţiunea legiuitorului din 1923, Consiliul 
Legislativ apărea ca un organ de tehnică legislativă 
menit să examineze textele de legi şi să dea avize pe 
care legiuitorul era liber să le urineze sau nu. Legiui
torul era obligat numai sa ia aviz, însă nu să-1 urmeze. 

Constituantul din 1938 schimbă cu totul acest 
sistem. Potrivit art, 72, consultarea Consiliului Le
gislativ este obligatorie pentru toate proiectele de 
legi, a tât înainte cât şi după amendarea lor în comi-
siuni, afara de cele care privesc creditele bugetare. 
Consiliul nu mai dă avizuri, el aprobă proiectele sau 
propunerile de legi, precum şi amendamentele re
lative. 

Consiliul Legislativ s'ar părea că nu mai este organ 
tehnic de aviz, el devine un organ de deriziune, 
care controlează întreaga activitate a legislativului. 

In aceasta calitate, el devine organ legislativ şi încă 
de un grad superior ca organ de control şi de îndru
mare. 

Constituantul admite însă acest drept excesiv al 
Consiliului numai dacă acesta îşi dă deriziunea ^în 
termenul hotârît de legea sa organică. In caz de în
târziere, Parlamentul nu mai este obligat să aştepte 
aprobarea Consiliului. 

Dar s'ar putea susţine, şi cu drept cuvânt, că, 
dacă constituantul ar fi voit să facă din consiliul le
gislativ un organ legislativ, ar fi spus-o în art. 31. 
Or, ne făcând aceasta el a înţeles să menţie consiliului 
rolul de organ tehnic. Numai printr'o inadvertenţă 
s'a întrebuinţat în art. 72, expresiunea aprobare în loc 
de aviz. In realitate însă, consiliul a rămas cu atn-
butiunile ce avea sub vechea constituţiune, de organ 
de aviz. . . 

VI Noua Constituţiune face organizarea corpului 
electoral pe alte baze decât acele ale Constituţiunn dm 
1923 care reducea viaţa politică la număr şi la 
individ admiţând în mod excepţional şi numai m 
compunerea Senatului, unele manifestări corporatiste. 
Constituţiunea din 27 Februarie 1938 admite ca 
societatea politică să fie organizată pe interesele 
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muncii, asigurându-se astfel o mai dreaptă repre
zentare în Adunarea Deputaţilor, a agricultorilor, 
a muncitorilor, a industriaşilor şi comercianţilor, a 
intelectualilor. Senatul se compune din senatori aleşi 
cu vot obligator, secret şi exprimat prin scrutin 
uninominal, de membrii corpurilor constituite, din 
senatori numiţi de Rege, care sunt în proporţie de 
jumătate în raport cu cei aleşi şi în fine din senatori 
de drept desemnaţi sub imperiul Constîtuţiunii din 
1923 (art. 64). 

Constituţimiea lasă legii electorale sarcina de a. 
preciza toate detaliile de organizare şi funcţionare ale 
corpului electoral, bazat în largă măsura pe corpo-
raţiuni. 

Constituţimiea stabileşte incompatibilităţi severa 
pentru membrii Parlamentului aşa încât aleşii Naţiunii 
sa poată fi într'adevăr reprezentanţii şi ocrotitorii 
intereselor obşteşti. Astfel art, 53 dispune: 

4 Membrii Adunărilor Legiuitoare nu pot apăra 
interese particulare împotriva Statului; ei nu pot 
face parte din Consiliile de administraţie ale între
prinderilor care au contractat cu Statul, judeţele sau 
Comunele». 

IS aceasta o maxe operă de moralizare a vieţii 
noastre politice. 

VII . Se admite de asemenea un control serios al 
gestiunii afacerilor publice, înfiinţându-se un corp 
superior de control cu misiunea de a supraveghea 
şi examina legalitatea şi corectitudinea executării 
gestiunilor în toate serviciile publice. 

Acest corp va funcţiona pe lângă Preşedinţia Con
siliului de Miniştri şi va lucra după ordinele primului 
ministru. 

Bugetul se votează de ambele adunări (art. 83). Se 
renunţă astfel la dispoziţiunea din art. 113 din Con-
stituţiunea dela 1866 devenit 114 în Constituţiunea 
dela 1923, care stabilea că bugetul se votează numai 
de Adunarea Deputaţilor. Era o dispoziţitme originală 
introdusă la noi prin Statutul lui Cuza din 1864. 

In adevăr, Convenţiunea dela Paris din 1858 prin 
art. 3, 5, ifi, 17 înfiinţase la noi un sistem parlamentar 
unicameral: Adunarea Electivă. Cuza adăoga prin 
art. I, 2, 7 din Statutul său din 1864, încă o adu
nare, Corpul ponderatoriu, numit Senat prin art. I I I 
din «Modificaţiuni îndeplinitoare Statutului» d i n i 
Iulie 1864. 

Potrivit art. 6 şi 13 din Statut, bugetul se vota 
numai de Adunarea Electivă. 

In dîscuţiunile ce au avut loc în Constituanta din 
1866, admiţându-se sistemul bicameral, s'a susţinut 
că ar fi dăunător să se dea şi Senatului discuţiunea 
bugetului, căci discuţiunile în Adunări ar dura foarte 
mult. 

VIII . Constituţiunea din 27 Februarie 1938 mo
difică principiile puse în art.129 şi 130 din Consti
tuţiunea precedentă în privinţa revizuirii Consti-
tuţiunii. Constituţiunea rămâne tot de tip rigid, 
dar formalităţile sunt simplificate. 

Art. 97 proclamă că modificări constituţionale se 
pot face numai din iniţiativa Regelui, dar cu con
sultarea prealabilă a Corpurilor Legiuitoare, care 
urmează a indica şi testele de revizuit. 

Această consultare se face prin mesaj regal şi s e 
exprimă cu majorităţile de două treimi ale ambelor 
Adunări întrunite sub preşedinţia Preşedintelui S e n a 
tului. Rezultatul consultaţhmei se aduce la cunoşt inţa 
Regelui de preşedinţii celor două Adunări însoţiţi d e 
o comisiune speciala. 

După ce s'au fixat astfel punctele de modificat, s e 
redactează textele, care se supun spre votare, în m o d 
separat, fiecărei Adunări. Votarea se face cu major i 
tate de două treimi, de fiecare Adunare. 

Regele poate, în timpul când Adunările sunt 'd isol -
vate şi în intervalul dintre sesiuni, să fac;! în or ice 
materie decrete cu putere de lege, ce se vor supune 
spre ratificare Parlamentului. 

In Constituţia din 1938, se menţine aceeaşi dispo-
ziţiune din Constituţia dela 1923 privitoare la regu
lamente şi legi. 

Trebuiau delimitate sferele legii şi ale regulamen
tului, lăsându-se în sarcina regulamentului t o a t e 
chestiunile de organizare şi de poliţie. 

CONCLUZIUNI 

Constituţiunea din 1938 caută sa aşeze Statul r o 
mânesc pe baze noui. In locul statului burghez i n 
dividualist —un Stat de clasă —se instaurează im Sttvfe 
de interes general, în care concepţiunile solidariste-
domină. Individul, în activităţile sale, nu t r e i m e 
să urmărească numai satisfacerea intereselor egoiste» 
eî trebue să aibă în vedere inteTesul general, s t i 
aibă preocupări altruiste. 

Art. 4 din Constituţiune ne vorbeşte despre î n d a 
toririle cetăţeanului faţă de Patrie. 

Dintre toate ideile-forţe, ce găsim în organiză™, 
rile sociale desigur că ideea de patrie joacă un r o l 
considerabil. Şi, daca ideea de patrie se t raus îo tma 
în sentiment, devine irezistibilă, o putere dinamicii 
extraordinară. 

Patria nu trebue confundată cu Statul, adic£t 
gruparea de oameni trăind sub aceeaşi autoritate p e 
un anumit teritoriu. Patria este o stare de sp i r i t , . 
o stare sufletească, o stare spirituală. Patria p r e s u 
pune amintirea trecutului din momente de glorie-
sau de restrişte, ea reprezintă solidaritatea 'prczcntM 
a intereselor. Nu numai a tâ t , ea reprezintă l egă tu ru . 
şi cu trecutul dar şi cu viitorul. E a presupune u t i 
ideal; ea întruchipează acordul voinţelor p e n t r u . 
realizarea intereselor generale. 

Ideea de patrie prin esenţa sa- e solidaiislă, &&x, 
înlătură preocupările egoiste, individualiste 

O altă idee-forţă în ţările monarhice este Rotfâl&T 
Regele este un organ, clar în acelaşi timp vn* 

simbol al unităţii Statului, pe care îl reprezintă î n 
tot momentul. 

In vechiul nostru drept, Domnitorul a fost s i n 
gurul organ care asigura echilibrul social. O a m e n i i 
politici din. 1866 au crezut că p o t să creieze o a l t , i i 
instîtuţiune, Parlamentul, care contrabalansând ş i 
chiar dominând puterea domnească, să le asigutre* 
lor puterea politică. 

încercarea lor a dat greş, căci Parlamentul n i c i o 
dată nu a avut puterea ce şi-au închipuit •po l i t i— 
cianii noştri. Au trecut mai bine de 70 ani de a t u u o f , 
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şi tot Regalitatea a rămas organul esenţial şi suprem 
al Statului, Controlatorul activităţii celorlalte organe 
ale Statului şi în acelaşi t imp un moderator al lor. 
_ Aşa în cât constituantul din 1938 întărind Rega

litatea, nu a făcut de cât să transpună ceeace se 
găsea în conşliinţa tuturor Românilor. 

B I B L I O G R A F I E 
I. Texte 

Constituţiunea, promulgată c a înal tul "Decret Regal Nr."j' 
1360/923 şi publicată în Monitorul Oficial Nr. 282 din 29* 
Martie 1923. ,_* 

Constituţiunea Ii o mână din 1923, adnotată de Lascarov-
Mnidovanii şi Sergiu lonescu, Bucureşt i , 1925, 

Constituţiunea din XQ23, a d n o t a t ă şi explicată (în colecţia 
prof. G. Alexianu), 

La Consiitution roumaine de 1923, Text publicat în 
revista de Drept Public, 1928, p . 473 şi Revue du Droit 
"Public (Paris) 1924, p . 271. 

Constituţiunea din 1866. Desbateri le Adunării Constituante 
publ. în ed. oficială de Alexandru Pencovici (Bucureşti, 
1883), Textul Constituţiunii reprodus la p. 290 (cu modif. 
art. 7 la 1879), 

Constituţiunea din 1866. T e s t u l publ. în Codicele Române 
de B, Boerescu, Bucureşti, ed 2 , 1873, p . 29. 

Statutul (lui Cuza) dezvoltător al Convenţiei dela Paris 
(din 18G4) şi Convenţia dela Paris din 1858, publicate în 
Codicele Române de li. Boerescu, p. 15—24. 

Constituţiunea din 1S66 cu modificările dela 1884, îu 
colecţia C. Ilamangiu, codul general al României, voi. I. 

Constituţia Cărvunarilor. P ro iec t din 1S22, publicat şi 
explicat de I). V. Bamoschi: Originile Democraţiei Române, 
Iaşi, 1922, p . 126 şi urm. şi d e A. D. Xenopol în Analele 
Academicii s. VI , tomul XX, 1S98. 

Regulamentul Organic al Valaliiei, Bucureşti, 1832. 
Regulamentul Organic al Moldovei (în limba franceză), 

New-York, (fără dată) . 
Proiectul de Constituţie al Comisiunii Centrale dela Focşani 

(la Academia Româna, manuscr is Nr. 4624). 
Manualul administrativ al Principatului Moldovei, Iaşi, 

1855 . • • 
Noua Constituţie a României. Prelegeri publicate de 

Inst i tutul Social Român, I n a n e x ă : textul câtorva Consti-
tu ţ iuni europene. 

La Constilution helge annotie pa r / , Thonisse, Bruxelles, 
3-e ed., 1879. 

La Constilution Belge, T e x t e et commentaire par / . B. 
Bivort, Bruxelles, 1858. 

i e s Constitutions Modernes d e F, R. Doreşte şi P. Dareste, 
ediţia IV în 6 volume, revăzută de Joseph Delpech şi Julien 
Laferrtâye, Paris, Sîrey, 192S-1934. Conţine textul Constitu-
ţiunilor tuturor ţărilor din l u m e cu note istorice şi expli-
caţhuii. Constituţiunea română, din 1923 se află în voi. I I , 
Europa, p. 1355 şi urm. 

Las Constitutions de VEurope Nauvelle, publiees par 
JJ. Mirkine-Guetzemtch, Paris, 2-e ed., 1930. 

Les Const it ut io» s ei Ies principalei lois politiques de la 
l-'rance depuis 1789 pur Lion Duguit et Henry Monnicr. 
Ouvragc continue par Roger Bonnard, Paris, 5-e ed., Libr. 
Gen. de Droit et Jurisprudeuce, 1932. 

I I . Tratate generale 

Const. Dissescu, Drept Constituţional, Bucureşti, ed. 
H I , 1915. 

Paul Neguloscu, Curs de D r e p t Constituţional Roman, 
Bucureşti 1927. 

Paul Negulescu, Tratat de Drept Administrativ, Bucu
reşti, ed. IV, voi. I , 1934. , , . . . , . , TTT 

Paul NegulescU, Tra ta t de Drept Administrativ, ed. I I I , 
voi. I I , 1930, 

Paul Negulescu, I-Iistoire d u Droit et des Iustitutions de 
la Roumanie, Paris 1899. 

Mâlanees Paul Negulesco, Bucarest, Impr . Naţionala 
1935 (studii de drept public publ ica te de savanţii români şi 
attăiui). 

Constituţiunea din 1938 fiind în concordanţă cu 
realităţile sociale este menită să asigure mult mai 
bine desvoltarea Statului; ea caută să întărească 
munca naţională şi să înlăture concepţiunile politi
cianiste, care-i împiedicau desvoltarea normală. 

p. n. 

Anibal Teodorescit, Tratat de Drept Administrativ, voi. I 
1929, voi. I I , 1935. ' ' ' 

G. Alexianu, Curs de Drept Constituţional, Bucureşti 
1930—1934. 

I. Stambulescu, Principii de Drept Constituţional, Bucu
reşti, 1924, 

C, Stere, Introducere în studiul Dreptului Constituţional. 
Simion Bârnuţiu, Dreptulu Publicu alu Românilor, 

Iaşi 1867. 
Paul Lobând, Le Droit Public de l'Empire allemand (trad. 

fr.), 5 vot. 
Lâon Duguit, Manuel de Droit Constitutionnel. 
Stubbs, Constituţional History. 
Sidney Low, The governnient of England. 
Story, Commentaires of the Constitution of the Unite 

States, ed. 4. 
Munro, The Constitution of the Canada, Camhridge, rSSg. 
Toăd, Parliamentarv governnient of England, Landon, 

1892. 
Bagehot, The Eritisch Constitution. 
Gerber, Grundzîige des deutschen Staatsrechts, ed. 3, 1S80. 
A. Giron, Le Droit Public de la Bclgique, 1.^4. 
Orlando, Principi di Diritto CoStituzionale. 
G. Jellinek, Lystern der subjectiven Offentlichcii Kefhte, 

ed. 2, T905. 
G. Meyer, Staatsrecht, rSgg. 
Santi Romano, Corso di Diritto Costituzionale, ed. 3, 1931. 
Chimienli, Droit Constitutionnel italien, 1932. 
Ldon Duguit, Trăite de Droit Constitutionnel, 2-e ed. 

1921 (5 volume), 
A. Esmein, Elements de Droit Constitutionnel îraneaîs 

et compare-, 1927, ed. 8, revăzută de H. Ndsard. 
Bayihthtny et Duez, Trăite de Droit Const., Paris, 1026. 
Georg Jellinek, Introduction â la doctrine de PEtat 

(trad. fr.l. 
Hans Relsen, AUgemeine Staatslehre. 
Cane" de Malberg, Contributions â Ia theorie g£n. de l'I-tat, 

2 voi . , 1920—1922, 
Bornkak, Preussisches Siaatsrechf, i o n . 
Orbim, Le Droit Constitutionnel de Ia Belgique. 
James Bryce, La Republique americaine, Paris, 1911 

(5 voi.). 
Anson, Lois constitutionneles de l 'Angktirre. 
Dicey, Introduction â Pe*tude du droit constitutionnel. 
Roger Bonnard, Precis de Droit Public, Paris, 4-e 63., 193 7-
Latvrence-Lowell, Tbe governraent of Eni»îand. 
N. Iorga, Istoria Românilor, Bucureşti, I93~-
N. Blaremberg, Essai sur les institutions et !es Ins de 

Roumanie, Bucarest, 18S5. 
Walther Burchhardt, Le Droit Federal Suisse, Neuehâtel, 

1932. 
La Vie Juridique des Peuples. Sub direcţiunea proi; 

Levy-UUmann şi Mirkitie-Gnetzevitch. Culegeri de studii 
cu privire la toate aspectele juridice ale ţârilor moderne. 
Au apărut acum următoarele volume: Belgiatte, TcMcoslo-
vaquie, France, Roumanie, Espagne, Suisse. 

Const. Rarincescu, Contenciosul Administrativ Roman, 
Bucureşti, ed. I I , 1936. 

Th. Mommsen, Le Droit Public Roraain (tr. franc), 
ed. 2, Paris, 1S93 (7 volume). 

I I I . Lucrări speci ale, ar ii cale de r ev ist 

Pompiliu Eliade, La Roumanie au XlX-e. âecle, Pari8, 

loan Brezoianu, Vechile instituţiuni ale României, Bncn-
reşti, 1882. 
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loan Fiii Ui, Izvoarele Constituţiei dela iS6â (originile 
democraţiei romane), Bucureşti, 1933. 

Georg Jdlineh, Gesetz und Verordnung, 1887. 
Const. Angelesco, La Cousultation directe du peuple 

d'apres la Constitution de Weimar, Paris, 193.3. 
Schmidt, Die verfossungsrechtUclie und politische Struît-

tur fler riuuăuischen Staates in ihrer historischeii Iţntwick-
lung, Miiuclien, 193?. 

Paul Negulesco, La Constitution et le ruginie politique 
în voi. Roumanie din «I,a Vie juridique des Peuplcs », 
Paris, 1933, p. I şi urm. 

Michel Antonesco, La vie internaţionale de la Roumanie, 
în voi. Roumanie, p. 388 şi urm. 

A. D. Xencpol, Istoria partidelor politice, 
B. Mirkine-Guetzivitch, Theorie generale de l 'E ta t Sovie-

tique, Paris, ig28, 
Jiri Haetzel et V. loachim, La Constitution de la Republi-

que tchecaslovaqrie. 
Andrei Rădulescu, Organizarea Statului în t impul dom

niei Ivii Cu Ka-Vodă. 
M. Kogălniceanu, Proiectul de Constltuţiune a Princi

patelor-Unite. 
Roitsseau, Le Contrat Social. 
Mont&sqttieu, De l 'Esprit des Lois, 
C. Rariticescu, Decrete-legi şi dreptul de necesitate, 

Bucureşti, 1924. 
Pmil Duez, Les actes de gouvernement, Paris, 1935. 
Joieph-Barthilemy, Essai sur le travail parlementaire, 

Paris, 1934. 
A, Pichot, Les decrets en matiere legislative. 
C, Stere, Ante-prolect de Constituţie. 
Dur ani, Le reginie de la presse en Angleterre. 
Fabrequette, Trăită des infractions de la parole, de l'ecri-

tute et de la presse. 
N. Ierga, Istoria pressei româneşti. 
A. Frunza, Libertatea ptessei şi democraţia română, în 

jViaţa Românească, anul X, p. 177. 
G. AUxianu, La supremaţie de la Constitution assuree 

par Ies juges en Roumanie, îu Melanges Negulescu, Bu-
carest, 1935, p . 3 şi urm. 

Arangio-Ruiz, Sur le controle juridictionnel de la con-
stitutionnatite des lois, în Melanges Negulesco, p . 107, 

Jiemtts Benişache, La liberte de la presse, in Melanges 
Negulesco, p . 117. 

Jascph Barthilemy, Valeur de la liberte, în Melanges 
Negulesco, p. 118. 

H. BcrLhelemy, La volonte generale fondementdu droit, 
în Melanges Xegulesco, p . iag. 

Reni Căpitani, Les propos d'Alain Ou l'ideolagie de la 
troisieme RepubHqne, în Melanges Negidesco, p . 147. 

Alese. Castin, L'interpretation du droit public d'aprâs 
la jurisprudence rouinaine, în Melanges Negulesco, p . 171. 

Georges Cristescu, Les actes de commandenient â caractere 
ruilitaire, în Melanges Negulesco, p . 183. 

Mir cea Djuvara, Reflexions sur le probleme de la sou-
veraînetd et sur la re'alite juridique de l 'Etat , în Melanges 
Negulesco, p, 229. 

Lttdwik Ehrlich, La separation des pouvolrs în Melanges 
Negulesco, p. 261. 

Jean C. Filitti, L'ancien droit public de la Roumanie, 
în Melanges Negulesco, p . 273. 

I. Lajsrriâre, Proclamation de ia. regie de la separation des 
autorite" ad-tive et jurdiciaire, în Melanges Negulesco,"p, 429. 

Gerhară Leibhoh, Parianientarische Deinokratie und Wahl 
recht, In Melanges Negulesco, p . 447. 

/ . V. Merleseo, Le probleme de la repre\sentation poli-
tique en Roumanie, în Melanges Negulesco, p . 483. 

Mirkine-Gtietzimtch, Le re"gime parlementaire d'apres 
guerre, în Melanges Negulesco, p, 525. 

F. A. Poulopol, L'idee de liberalis.me dans l 'oeuvre juri
dique de Maurice Haurioit, in Melanges Negulesco, p . 5S9. 

A. Şiefonesco-Galatz, Reflexions sur les principes de 
droit public et cosmopoUtiqne de X&nt, în Melanges Negu
lesco, p . 695. 

A. I. Svolos, Les rapports entre l 'Etat et les partis d'apres 
le droit public grec, în Melauges Negulesco, p . 713. 

I. G. Vântu, L'extension du pouvoir regleinentaire, în 
Melauges Negulesco, p . 795. 

Al. E. Silvian, Regulamentul Ad-tiv, Bucureşt i , 1934, 
Anibal Teodorescit, La uouvelle Consti tution rounjfihie 

în Bitlletin de la Soc. de Legisl, Comp., t o m u l LV, 
p. 328. 

Kauchanski, GriuidzUge des neueu rumăi i i schen Ver-
fossuugsrecnts, în Arcluv des oefTeutlichen R e c h t s , toiu. 
XIV, p . 112, 

A'. lorga, La situation politique de la Rmnna i i i e d'upri'S 
sa Constitution, îu I'Anncie pnlitique, 1926. 

Woods, Rounmnia: Ycatezday and to duy, îu l^ornilghtly 
Revifvr, iqiV.. 

A. Gane, Le couseil lcgisiiitif eu Roumanie î u Ilullctltl 
de la Soc, de I/'gisl. Comp., 1029, p . 506. 

G. Vrabicsca, I,u Couseil i<3gislatif en RounULliU', ÎU lievutl 
des .scîcuces I'olitiqucs 1929, p, 481. 

Francesco Nitli, La Democratic, Paris, 1033 (2 voi,}, 
A. Croisct, Les Democrsiile.s uiLtiqucs, Par is , iţlO'J. 
Uon Home, Les inst i tut ious politiques rouiudines , Paris, 

1933. 
Consiliul Legislativ. Zece ani do activitate (1926—KJ3f>), 

liucureşti (volum jubiliar, conţinând studii de sp re actî. 
vitutea Cons. Legislativ). 

Robert Cohen, Athenes. tJnc Dâmocvatle, P a r i s , 1036. 
Paul Negulescu, Acte de suverani ta te (Revista de Drept 

Public 192G, p. 33). 
D. V. Barnoscki, Consti tuţiuuea Cărvunari lor (Rev. 

Drept Public 1926, p . 263). 
Hans Kelsen, împăr ţ i rea teritorială a S t a t u l u i {Rev. 

Drept Public 1926, p . 375). 
Paul Negulesca, I,a tluSorie de l'acte de gouvernemeat 

(Rev. Drept Public 1926, p . 518). 
G. Alexianu, Controlul constituţionalităţii legi lor (Rev. 

Drept Public 1927, p . 549). 
Gastan J$ze> Le role du. Ministre des Finances d t i n ^ . u u e 

Democraţie (Rev. Drept Public 1928, p. 5). 
Leonard D. White, The Rcorgiinistition oi tlic A m e r i c a n 

Commonwealtb (Rev. Drept Public 1928, p. 24) . 
Maurice Ha-uriow, Le fondement de 1'Unite d a n s l ' E t i i t 

(Rev. Drept Public 1928, p, 251). 
B. Mir/tine-Gueteivitch, Le fcdcraliame rationalisd {Rev, , 

Drept Public 1029, p . 2G5). 
Anibal Teodora.ico, L 'emploi des regles du droit civil 

cornme regles generales juridiques dans le dro i t admu\ls-
tratif (Rev. Drept Public 1929, p . 428). 

G. Alexianu, Rolul Consiliului Legislativ (Rev i s t a Dren t 
Public 1929, p . 473). 

N. Peirescu, Parlamentul Englez (Rev. Drept p u b l i c 1929, 
P- 493). 

Paul Negulesco, La supremaţie de la Const i tut ion assuree 
par le jugemeut de la constitutiomiftlite' des loia (Rev, 
Drept Public 1931, p, 5). 

Paul Grons/ii, La lut te pour la Constitution e n I lnsa le 
(Eev. Drept Public 1931, p . 49}, 

Milobar, Criza Parlamentarismului (Rev. D r e p t Pub l i c 
1931 Şi 1932). 

C. Angelescu, Proiectul de Constituţie al lui Cuza-Vodi l 
(Rev. Drept Public 1931 şl 1932). 

Petre Alexandrescu, Tra ta te le internaţionale, şi*" nctela . 
de guvernământ (Rev. Drept Public 1931, p . 127) . 

M. Hacman, Democraţia germană . antebelică, • (J'JUMK^ 
Drept Public 1932 şi 1933). 

Ştefănescu-Gaiaţi, Ideea Unirii naţionale în poli t ica lui 
Cuza-Vodă (Rev. Drept Public 1933, p . 172). 

Tittt Onişor, Adevărate şi preţioase decrete-legi ( R e v . 
Drept Public 1934, P- «18). 

Julian Peter, L'ceuvre constitutionnelle dn Roi A l e x a n d r u 
(Rev. Drept Public 1934, P- 105). 

Const. Angelescu, Iresponsabil i tatea membr i lor AdviUÎt-
rilor Legiuitoare (Rev. Drept Public 1935, p . 9 8 ) . 

Georg Kaisenbcrg, Die Verfossung des neuen D e u t s c h l a l i t l 
(Rev. Drept Public 1935, p . 23), 

Paul Negulesco, La responsabilite de la puissfmce p u b l U 
que (Rev. Drept Public 1935 şi 1936). 

Tiiu Onişor, Alba-Iulia în lumina tehnicei j u r i d i c e ( R e v . 
Drept Public 1935, p . 281). 

Jean Popovîci, Executiva permanentă. în A n g l i a . ( R e v . 
Drept Public 1936, p . ig). 



CONTRIBUŢIA PROVINCIILOR LA FORMAREA DREPTULUI 
PUBLIC ROMÂNESC 

Până la i Ianuarie 1926, legislaţia adminis t ra t ivă 
a României a evoluat în mod deosebit în fiecare 
provincie. 

Viaţa administrativă era îndrumată, în vechiul Re
gat, de legea pentru organizarea comunelor urbane din 
Iulie 1894 şi de legea pentru organizarea comunelor 
rurale şi administraţi unea plăşilor din M a i 1904, cu 
modificările lor ulterioare ; în Ardeal şi B a n a t , de legea 
X X I I comunală din 1S86, legea X X I p e n t r u adminis
traţia comitatelor şi municipiilor din 18S6, legea XV 
din 1883 privitoare la finanţele comitatelor, puse în 
concordanţa cu cerinţele dreptului const i tuţ ional ro
mânesc, prin decretul Nr. 11 al Consiliului Dîrigent 
din Ianuarie 1919; în Bucovina, de legea din August 
1908, când căpităniile au fost t ransformate în judeţe, 
după modelul românesc. I n sfârşit, în Basarabia , admi
nistraţia locală era condusă potrivit dispoziţiilor re
gulamentului pentru comunele urbane d i n 1892, modi
ficat de guvernul provizoriu din 1917 a l prinţului 
Lvow şi regulamentului Zemstvelor din Iunie 1890, 
modificat p r in legea din Iunie 1917, p romulga ta de 
guvernul provizoriu. 

La 1 Ianuarie 1926 intră în vigoare p r i m a lege de 
unificare administrativă, promulgată la 13 Iunie 1925. 

Această lege consacră principiile a d m i s e în vechiul 
Regat, fireşte adaptate timpurilor noui. A doua lege 
de unificare, legea pentru organizarea aduiinistraţiimii 
locale, promulgată la 29 Iulie 1929, e s t e un produs 
hibrid al feluritelor concepţiuni care a u domnit în 
diversele provincii, conceptului care nu s ' a u contopit 
înlr'o doctrină unică. Consecinţa aces te ia a fost 
un regim administrativ eterogen, complicat , in
aplicabil în litera lui, cu a tâ t mai mult c u cât, puţin 
timp după promulgarea legii, s'a des lăn ţu i t criza 
economică mondiala. Această lege a sufer i t 14 modi
ficări succesive în 5 ani, astfel că regimul adminis t ra t iv 
în vigoare nu mai avea decât o foarte v a g ă înrudire 
cu legea v o t a t ă . î n 1929. I * realitate, prin aceste 
modificări s'a creat un regim nou, având un caracter 
empiric foarte pronunţat . Această per ioada de adaptare 
la o realitate 111 continuă schimbare, este una din cele 
mai interesante. 

Noua lege administrativă din 27 M a r t i e 1936 şi 
regulamentul ei de aplicare din iS Feb rua r i e 1937, 
au revenit în general la tradiţiile vechiului Regat; 

totuşi, unele idei şi tendinţe caracteristice ale admi
nistraţiei transilvane au fost menţinute. 

Dreptul administrativ al vechiului Regat este fructul 
raţionalismului doctrinar de origine franceză, care 
cere^o cât mai strictă aplicare a principiului separa-
ţiunii puterilor şi arata o viguroasa tendinţă centra
lizatoare. Spiritul dreptului public francez este ostil 
corpurilor intermediare, colectivităţilor regionale, căci 
ele amintesc particularismul provincial ş iWul , împo
triva căruia Revoluţia a dus o lupta înverşunată şi care 
este socotit ilogic. 

Conform acestei doctrine, viaţa juridică a corpurilor 
şi administraţiilor intermediare, nu poate avea al t 
izvor decât puterile delegate de Stat, ea fiind conce
pută ca o concesiune din partea Statului. In consecinţa, 

- tutela şi controlul, strânse şi vigilente, sunt instru-
- mente de dominaţie. Legile de organizare prezintă o 
simetrie raţionaliştii pronunţata, legea pentru unifi
carea administrativă din 1925 este careateristică în 
această privinţă. Se tinde către o construcţie logică,. 
prin aplicare de noţiuni abstracte şi de dogme rigide. 
Principiul suveranităţii populare aplicat colectivită
ţilor locale, cere ca adunările reprezentative să aibă 
rolul hotărîtor. Consiliile judeţene şi comunale, dele
gaţiile consiliilor, sunt deci organele preponderante. 
Competinţele tehnice sunt strict subordonate orga
nelor elective. Dreptul electoral a evaluat dela su
fragiul censitar la sufragiul universal, corectat prin 
reprezentarea minorităţii şi prin admiterea membrilor 
de drept. 

Invitarea făcută legiuitorului de art. b din Consti
tuţia dela 29 Martie 1923 de a legifera sufragiul 
femenin, a fost urmată de adoptarea unei soluţii 
parţiale. Prima etapa a fost realizată prin a r t 17 din 
legea dela 1925, care permite cooptarea a două până 
la şapte femei în consiliile oraşelor; a doua etapă o 
constitue dispoziţia art. 375 din legea dela 1929, 
care acordă dreptul de sufragiu numai unor categorii 
de femei; această dispoziţie a fost păstrată în legea 
actuală (art. 5). Categoriile create de legiuitor sunt 
arbitrare şi una din ele, ultima, tinde a consacra unele 
situaţii pur personale. 

Introducerea competenţelor tehnice In . adunările 
elective prin admiterea unui număr de membri de 
drept, este una din cele mai fericite inovaţii ale legifri-
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to ru lu i ; inovaţ ia a fost imediat acceptată în Ardeal, 
B a n a t şi Bucovina, u n d e această instituţie funcţiona 
îna in te de Unire , şi a d a t roade bune. 

Pr ior i ta tea elementului electoral a avut drept con
secinţa, micşorarea autori tăţ i i administratorului de 
plasă ' (pretorul) şi a directorului de prefectură (sub
prefectul). Vicisitudinile prin care a trecut funcţiunea 
de ajutor de prefect sun t caracteristice. 

Dreptul administrativ aplicat în Ardeal şi Banat, 
până la i Ianuarie 1926, este o adaptare a dreptului 
public austriac la spiritul şi la instituţiile maghiare, 
şi este caracterizat pr in t r 'un pragmatism utilitar. In 
monarhia austro-ungar a, alcătuită din ţări şi pro
vincii ereditare ale coroanei imperiale, suveranitatea 
n u izvora exclusiv din voinţa popoarelor. Imperiul 
a realizat un compromis între aceasta şi vechiul 
principiu al patrimonialităţii suveranităţii. Acest 
compromis colorează întregul drept public al Mo
narhiei, şi a contribuit mult la edificarea sistemului 
administrativ pragmatic şi practic austro-ungar. 

Au existat doua feluri de administraţii: 1) admi
nistraţia imperială K. u. K. impersonală, independentă 
de ideia de naţionalitate şi imparţială, care veghea 
la interesele imperiale; 2) administraţiile proprii ale 
ţărilor componente, organizate, în ceea ce priveşte 
formele, după modelul s tandard austriac, dar care 
aveau fiecare spiritul lor propriu. Deseori, aceste admi
nistraţii erau instrumente puternice în mâinile unei 
naţiuni privilegiate, pentru a-şi asigura o dominaţie 
câ t mai fructuoasă, în dauna celorlalte naţionalităţi ; 
acesta a fost cazul Ungariei. 

Faptul că poporul nu este unicul titular al suvera
nităţii, a avut în domeniul administraţiei locale drept 
consecinţă prioritatea reprezentanţilor puterii guver
namentale şi a funcţionarilor. Chiar funcţionarii aleşi 
de adunările locale, socoteau că reprezintă mai mult 
ideia de stăpânire decât ideia de agenţi ai colectivi
tăţi i . Această mentali tate era concretizată în comunele 
rurale, prin faptul că adevăratul conducător al co
munei nu era nici adunarea electivă, nici primarul, ci 
notarul. In vechiul Regat, primarul, alesul obştei, era 
cel mai important personagiu în comună, notarul şi 
ceilalţi funcţionari erau umili biurocraţi, pe când în 
teritoriile administrate de dreptul public austro-
ungar, personagiul cel mai important era notarul, iar 
primarul era pur şi simplu simbolul concesiunii ce 
monarhia o făcea principiului electiv. 

In Ungaria, autonomia comitatului era originară, 
adică deriva de la im fapt istoric şi puterea centrală, de
par te de a fi izvorul drepturilor juridice ale comitatelor 
şi comunelor, a trebuit să lupte contra particularismului 
local, pentru a realiza o unitate politică supusă unor 
norme generale. Amintirea acestei epoci de autonomie 
a lăsat urme în legislaţia maghiară. Dacă ne mul ţumim 
să cetim textele, observăm că administraţiile judeţene 
şi comunale se bucurau de o largă autonomie, în spe
cial în domeniul economic. I n realitate însă, această 
autonomie era l imitată prin puterile discreţionare 
acordate prefectului (foispan) şi reprezentanţilor gu
vernului. Caracterul originar al puterilor juridice ale ad
ministraţii lor locale, se manifesta prin dreptul de 

auto-impunere nelimitat şi pr in no ţ iunea de p a t r i 
moniu local, cu totul deosebit de pa t r imoniu l S t a t a l u l 
(erariu, fisc). In vechiul Regat , n imeni n u c o n t e s t ă 
că patrimoniul unei comune sau unu i jude ţ , n u s u n t 
întrucâtva patrimonii naţionale, deci t o a t ă l u m e a 
admite ca naturală ingerinţa Sta tului , care este c e a 
mai înaltă expresiune a Naţiunii . I t i ţăr i le de d r e p t 
germanic, patrimoniul corpurilor in te rmedia re n ' a r e 
un caracter naţional, el este un bun comun care a p a r 
ţine exclusiv colectivităţii locale. Par t icu lar i smul p r o 
vincial sî regional nu era numai o rea l i ta te soc ia la 
şi psihologică, era o realitate juridică. 

Toate aceste idei şi tendinţe , au avu t o inf luenţ i i 
bine determinată asupra legislaţiei admin i s t r a t i ve d e 
unificare. Puţin simţită în legea d in 1925, a c e a s t ă 
influenţă şi-a atins maxima cu legea d in 1929 şi s'a m i c 
şorat cu legea din 1936. Dar în această influenţă t r e b u e 
să distingem între acţiunea sistemului juridic a u s t r o -
ungar propriu zis şi ceeace provine din r e a c ţ m n e a 
românilor ardeleni, contra acestui sistem. 

O tutelă mai largă, mai puţ in înăbuşi toare, spo r i r ea 
influenţei competenţelor tehnice, micşorarea in f luen ţe i 
electoratului, o mai bună organizare a func ţ iun i lo r 
de notar, de pretor şi de subprefect şi în specia l 
jurisdicţjonalizarea controlului asupra actelor jur id ice , 
sunt principalele contribuţii ale Ardealului şi B a n a 
tului. La aceasta se adaugă înclinaţia de a d i spre ţu l 
teoriile de drept public şi o tendin ţă srjre complicarea 
vieţii administrative, prin înmulţirea organelor el. 

Una din caracteristîcele administraţ iei aus t ro-ungare 
şi germanice o constitue atribuirea unor puter i j u r i s -
disţionaîe organelor administrat ive în materie d e 
contravenţii, lucru neadmis de dreptul pozit iv r o 
mânesc. 

In Basarabia, înainte de Unire, ideia de S ta t e r a 
vagă, ea se confunda cu ideia de dominaţ ie a Ruş i lor 
albi şi a împăratului; viaţa politică locală era e m 
brionară şi administraţia avea mai mu l t u n c a r a c t e r 
economic decât politic. Ideile u l t ra-democrat ice c a r e 
s'au răspândit în Basarabia în anii IQT.7—191:9, a u 
avut ca primă consecinţă un val de egal i tar ism şi a p o i 
instaurarea unei democraţii rurale socia l izante ; m i ş 
carea s'a atenuat mult după ce Moldovenii a u l u a t 
efectiv conducerea treburilor publice. 

Două tendinţe au rămas vii , în Basa rab i a ; p r i m a , 
către prioritatea problemelor economice, a doua , c ă t r e 
democratizarea instituţiilor publice. 

Toate aceste moşteniri provenite d in diverse c i v i 
lizaţii opuse, s'au ciocnit la început în legislaţia d e 
unificare. Pendulul politic oscila dela un e x t r e m l a 
celălalt. După multe experimentări u rma te de a j u s t ă r i , 
după o mai intimă fuziune între feluritele ideologi i 
în prezenţă, apele s'au liniştit, Ult imii şap te a n i 
au fost o perioadă de intensă act ivi ta te l eg i s l a t i vă 
în domeniul administraţiei. Inf luenţa p rov inc i i l o r 
alipite a temperat dogmatismul dreptu lu i a d m i n i 
strativ al vechiului Regat, ia rândul ei vechea R o 
mânie a înfrânat particularismul provincial, r e a l i z â n d 
unitatea juridică indispensabilă consolidării R o m â n i e i . 

i. p. 



PERSOANELE JURIDICE DE DREPT PUBLIC 

Pr in cuvântul -personalitate se înţelege în limbajul 
ju r id ic capacitatea pentru un individ sau pentru o 
creaţ iune juridică de a avea cu alţi indivizi raportul 
ju r id ice ; ea este o calitate, o facultate în virtutea 
că re ia titularul ei poate să devie subiect de drepturi. 

F i in ţa omenească este realitatea care creeează şi 
v i e a ţ a socială şi noţiunea de drept: ordinea juridică 
ex i s t ă din cauza oamenilor. In această ordine juridică 
un i t a t ea o conslitue intlividul-om. 

Jurisconsulţii romani au dat numele de persana 1) 
om u lu i care juca un rol în ordinea juridică. 

Omul este preocupat nu numai de interesele indi
v iduale ci şi de interese colective, pe care el, care 
iire o viaţă limitată, ar voi uneori să le vadă durând 
în perpetuu. Pentru a satisface aceste interese, s'a 
g ă s i t necesar că acestor interese să li se dea o repre
zen ta re , creându-se o instituţiune juridică cu drept 
<le a juca un rol în ordinea juridică, ca ti tulară lor. 
Această creaţiune juridică este persoana juridică 
s a u morală. 

Şi persoana fizică, care însemnează fiinţa capabilă 
d e a avea drepturi şi obligaţiuni, şi persoana morala, 
s u n t creaţiuni ale ordinei juridice, dar, pe când 
persoana fizică este o realitate, constituită de indivi-
dul--om, cu toate interesele lui, căci în dreptul modern, 
c â n d nu mai există nici robia, nici moartea civilă, 
cuvân tu l persoană a devenit sinonim cu individ-om, 
persoana morală este o grupare de indivizi, urmărind 
realizarea unor anumite interese comune şi fiind ca
p a b i l ă de drepturi şi obligaţiuni. 

Când este vorba de persoane morale, problema or
ganizării voinţei, adică modul cum se exprimă ma
nifestările de voinţă ale persoanei juridice, joacă 
toiul esenţial, căci voinţa este creatoarea actelor ju
ridice. Această organizare a voinţei persoanei morale 
se face prin actul constitutiv al persoanei morale. 

P E R S O A N E J U R I D I C E FOU1TCO-
T E i m O R [ A l , E 

S ta tu l este prima persoană morală sau juridică 
pe care o găsim. V,\ există din momentul ce avem 

x) Cuvântul persnva în limba latinii, însemnează masca 
•ee îşi puneau actorii câini ieşeau pe. scenă, pcrsonalus = 
iimseut. Jurisconsulţii romani im întrebuinţat cuvântul 
persana, pentru fi desemna pe acela care juca un rol pe 
seeim juridică, care era capabil <le drepturi şi de obligaţiuni, 
Sclavul ncputâud juca un asemenea rol, nu era persana. 

reunite condiţiunile de fapt : o grupare omenească, 
un teritoriu şi un organ de conducere şi de coman
dament, care să voiască în numele grupului. 

Când Statul există în fapt, el capătă, cel puţin 
pentru dreptul intern şi existenţa juridică, căci el 
crează ordinea juridică. Pentru raporturile interna
ţionale, el are nevoie de recunoaşterea celorlalte 
state l). 

Statul este o unitate politică, care are dreptul de 
a comanda şi dreptul de constrângere, îu afară de 
drepturile patrimoniale recunoscute tuturor persoa
nelor juridice. Statul are o personalitate politico-
teriiorialâ, căci el comandă în limitele teritoriului său. 

Noţiunea de personalitate a Statului este deci mai 
vastă decât a celorlalte persoane juridice. 

Pentru uşurinţa administraţiunii sale, Statid şî-a 
creat subdiviziuni teritoriale cu acelaş caracter juridic, 
judeţele şi comunele, cărora le-a recunoscut, în 
proporţiuni mai mici, prin Constituţie (art. 40, 10S 
şi 110 şi legea administrativă din 1936, art . 68, 8i , 
140, 61 Kt g, 87, e t c ) , dreptul de a comanda în 
limitele teritoriale stabilite. 

Deci şi judeţele şi comunele sunt persoane juridice 
•poHticc-teritorials. 

Societăţile politico-teritoriale, în special Statul, au 
drept scop de a asigura ordinea în interior, iar Statul 
singur are dreptul şi obligaţiunea de a apăra teri
toriul contra inimicilor din afară. Din aceasta cauză, 
funcţiunile societăţilor politice, cel puţin ale Statului, 
sunt infinite. Limitarea lor depinde de mediul social, 
de educaţitmea poporului, de circumstanţe. Pe câtă 
vreme scopurile şi, implicit, funcţiunile celorlalte 
societăţi omeneşti, sunt limitate, 

SERVICII PUBLICE 

Dreptul de a ordona şi consecinţa sa, dreptul 
de constrângere, constituesc drepturile de putere pu
blica. Statid are în mod n a t u r i i acest drept, pe care 
el nud deţine dela nimeni. Pe câtă vreme comuna, 
şi mai ales judeţele, au aceste drepturi ca conce
siuni din partea Statului şi, prin urmare, ele uu 

1) Prin ordine juridică de drept public, înţelegem tota
litatea manifestărilor de voinţă, emise în mod legal de au
torităţile publice, îu vi r tutea unui raport de subordonare 
&\ guvernaţilor, şi în scop de a determina, în mod obliga
toriu, purtarea acestora.; Coustituţiunea, legile, regula-
mentele, tuu t elementele o rd inu juridice, 
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po t să le exercite decât în limitele acordate de lege. 
Celelalte organisme sociale nu au aceste drepturi 
de putere publică, decâ t în cazurile şi în limitele 
f işate de lege, şi to tdeauna sub controlul Statului. 

Când S ta tu l voieşte să dea satisfacţiune unui in
teres general, crează un organism cu destinaţinnea 
specială de a se ocupa de satisfacerea acestei nevoi a 
colectivităţii, stabilindu-i organele de conducere, 
determinându-i competenţa, punându-i la dispozi-
ţ iune mijloacele prin care să-şi poată ajunge scopul. 
Acest organism se numeşte serviciu public. 

Persoanele juridice de drept public, adică persoanele 
juridice politico-teritoriale şi serviciile publice caută 
să satisfacă interesele generale, dar pe când cele 
dintâiu, şi în special Statul, au competenţa generala, 
serviciile publice au competenţa specială. 

De aceea persoanele, juridice politico-teritoriale au 
fiecare un patrimoniu general, pe câtă vreme serviciile 
publice au patrimonii speciale, afectate pent ru inte
resele determinate pent ru a căror satisfacere au 
fost create. 

ORGANIZAŢIA SERVICIILOR P U B L I C E 

Administraţiunea lucrează prin servicii publice, 
care sunt organisme administrative create de Stat, 
judeţ sau comună, cu competenţe şi puteri determi
nate , cu mijloace financiare procurate din patrimoniul 
general al administraţiunii publice creatoare, puse 
la dispoziţia publicului cu destinaţiunea de a da satis
facţiune, în mod permanent şi continuu, unui in
teres general. 

Serviciul public apare deci ca un procedeu de 
drept public, graţie căruia Statul (judeţul sau co
muna) poate să-şi realizeze scopul, dând satisfac
ţiune interesului general. 

Administraţiunea urmărind satisfacerea intere
selor generale, are nevoie de: a) persoane fizice care 
sunt instrumentele de a voi şi a acţiona ale servi
ciilor publice; b) bunuri sau mijloace economice 
graţie cărora agenţii administraţiunii pot să reali
zeze prestaţiurule pe care publicul le aşteaptă; cjmij
loacele juridice prin care administraţiunea lucrează 
producând efecte juridice asupra administraţilor. 

I. PERSONALUL 

Serviciul public are organe de conducere. Aceste 
organe sau funcţiuni de conducere sunt complexuri 
de atribuţiuni, puteri, competenţe, pe care urmează 
sâ le exercite una sau mai multe persoane fizice 
desemnate în acest scop, potrivit condiţiunilor legii. 
Această persoană fizică devine instrumentul de a 
voi şi de a acţiona al serviciului public. Alături de 
aceşti funcţionari de deciziune, avem funcţionari 
tehnici sau de preparaţiune şi funcţionari de exe-
cuţiune, 

Serviciul public fiind specializat, adică urmărind 
satisfacerea numai a unui interes general, legiuitorul 
îi determina o sferă de activitate, o competenţă de
terminată ; serviciul public are o capacitate func
ţională din care nu poate ieşi. Funcţionarii lui trebue 
să urmărească în mod regulat şi continuu satisfacerea, 

în limitele legii, a interesului general de te rmina t . 
Graţie acestei specializări de competen ţa se poate 
controla şi activitatea înfăptuită şi mijloacele între
buinţate. 

I I . MIJLOACELE M A T E R I A L E P U S E L A D.' ~>ZI-
ŢIUNEA S E R V I C I U L U I P U B L I C PUNTRA; 

REALIZAREA S C O P U L U I SĂU 

Pentru a asigura mersul serviciilor publice, Statul 
le pune la dispoziţie fondurile necesare din bugetul 
său general, precum şi bunur i mobile sau imobile, 
din domeniul sau. 

Tot pentru a asigura mersul serviciilor publice, 
persoanele juridice politico - te rito reale, î 11 speei al 
Statul, au posibilitatea de a-şi apropia, în aniuniLe 
condiţiuni, bunuri mobile sau imobile apa r ţ inând 
particularilor prin procedeurile legale ale rechin-
ţiunilor de bunuri, sau cooperarea unor persoane, 
chiar fără voia lor, prin rechiziţiuni de persoane. 

Domeniul public şi domeniul privat 

Bunurile afectate de S ta t serviciilor publ ice din 
domeniul său sunt supuse, p e de o pa r t e , reginelor 
generale de drept, dar, pe lângă aceasta, ş i t ocmai din 
cauza destinaţiunii lor, sunt supuse şi unor regiile 
speciale. 

Ele se împart în domeniu public şi domeniu privat, 
Criteriul de distincţiune consistă în felul tio afoc-

taţiune al bunului, Art. 478 cod. civ. ne spune 
că domeniul public cuprinde bunurile afectate uzului 
public, pe câta vreme bunurile din domeniul p r i v a t 
ajută prin veniturile, pe care le produc, la funcţio
narea serviciilor publice. 

In prima jumătate a veacului al X l X - l e a se credea 
că bunurile din domeniul public const i tuese o masa 
de bunuri, destinate prin na tu ra lor, la folosinţa pu
blicului ; că asupra lor Statul are u n d r ep t de p a z ă ; 
că ele, ncavând uu proprietar , se men ţ ineau n u m a i 
graţie caracterului lor de inal ienabil i tate, care le 
lovea de o indisponibilitate rea lă ; că a t u n c i când 
indisponibilitatea înceta, ele deveneau res nullius, 
susceptibile de ocupaţiune. Aceasta era teor ia codului 
civil francez pe care o susţinea Proudhoti în luc ra rea 
sa Du domaine public, apărută în 183,;. 

I n marea desbatere, ce a avu t loc la mij locul s e 
colului ai XlX-lea, privitoare la declasarea "fortifi-
caţitmilor oraşului Bassel, *) a tr iumfat teor ia s a v a n 
tului jurisconsult Dernburg cari susţ inea că S t a t a l 
are un drept de proprietate, de terminata de d r e p t u l 
public, asupra bunurilor din domeniul publ ic şi ca, 
prin declasare, aceste bunur i revin în domen iu l 

*) Cantonul Bassel, împărţ indu-se îu 1833 pr in dec re tu l 
dietei federale a Elveţiei în două semi-eantonue Hassel 
oraşe şi Bassel-ţara, rămânea să se lichideze act ivul vechiului 
canton şi cmitestaţiune, care a eurat foarte m u l t , ex i s ta 
asupra chestiunii clacă terenul vechilor fortific aţi uni t r e b u i a 
să intre în masa de împărţi t . Cei mai mari ju r i sconsul ţ i 
au dat consultaţiuni. Vezi s tudiul lui Saleilles în Nouvella 
lievue historique de droit francais at siranger, I88CJ, p . ,|5o şl 
nrni. Vezi P. Negulescu, Tratai drept administrativ, cd*. I V 
*y34. P- 23 i . 
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p r i v a t 1 ) . Această teorie a făcut ca în ar t . 478 din 
codul nostru civil să se adauge alin. I I , care nu 
ex i s t a în corespunzătorul articol francez 540. 

Bvohi ţ iunea dreptului, provocată de vieaţa socială 
c u necesităţi le ei multiple, a făcut ca domeniul public 
să se apropie de comerţul juridic. Astăzi bunurile din 
d o m e n i u l public sunt socotite ca fiind în proprie
t a t e a persoanei de drept public, ele capătă un ca
rac t e r de inalienabilitate, când sunt destinate unei 
folosinţe de interes general. 

Dependinţele domeniului -public 

S u n t dependinţe ale domeniului public, adică fac 
p a r t e din domeniul public: 

x. Domeniul -public maritim, cuprinzând: 
a) Marea teritoriala adică marea care udă ţărmu

rile până la distanţa, consacrată în cele mai multe 
•convenţiuni internaţionale, de 3 mile sau 5556 metr i ; 

b) Ţărmurile mării (art. 476 cod, civ.). 
c) Porturile maritime. 
2. Domeniul public aerian, care cuprinde spaţiul 

atmosferic mărginit între graniţele Statului, con
s f in ţ i t prin art . 20 Constituţia din 1923. 

3. Domeniul public al râurilor navigabile şi f lot abile 
•precum şi al apelor care -produc forţa motrice şi acelor 
•care pot (i folosite în interes obştesc, conform art. 20 
d iu Consti tuţia din 1923. 

4. Domeniul public terestru, cuprinzând: 
a) Drumurile, căile ferate, etc. 
b) Porţile, zidurile, şanţurile, fortifîcaţiuuiie ora

le lor întărite (art. 478 cod. civ.); 
c) Imobilele afectate în mod direct şi special unui 

.-serviciu public pentru a fi folosite în vederea satis
facerii unui interes general; 

d) Bunurile mobile, afectate unui interes general, 
.spre exemplu tablourile într 'un muzeu. 

D u p ă cum vedem, bunurile afectate direct folo
sinţei libere a publicului, cum ar fi drumurile, sunt 
•de domeniul public, dar şi căile ferate sunt to t 
•dependenţe ale domeniului public, deşi căile ferate 
nu s u n t afectate direct folosinţei publice, ci servi
c iu lu i public de transport în comun; to t dependenţe 
ale domeniului public sunt şi fortificaţiunile (art. 
.478 cod. civ.), deşi nu sunt afectate folosinţei publice. 

Bunur i le pot fi încorporate ca dependinţe ale do
meniului public sau printr 'un fapt natural (domeniul 
mar i t im, aerian, fluvial), sauprintr 'o măsură admi
nis t ra t ivă de afectare sau încorporare a unui bun 
în domeniul public. 

iiniiiirile diu domeniul public sunt în proprietatea 
unei persoane juridice politieo-teritoriale (Stat, judeţ, 
•conmnă), care le poate afecta unui serviciu public. 
I ,egea ministerelor din 1929, stabileşte prin art. 10, 
alin. I I , că imobilele şi obiectele date în folosinţa 
ministerelor, a oficiilor şi institutelor dependinţe 
•de ele, sunt proprietatea Statului şi asupra folosinţei 
lor dispune Consiliul de Miniştri. 

Bunuri le din domeniul public sunt. inalienabile şi 
imprescriptibile (art. 540, X310 şi 1844 cod. civ.). 

1) I n acest sens s'a p ronunţa , şi Tribunalul Federal 
•elveţian, prin decizia din 29 Octmuvriii iSâ'i . 

Dreptul de folosinţa al particularilor asupra 
domeniului public 

Dreptul de folosinţă a domeniului public cuprinde 
dreptul âe circulaţkme, supus poliţiei generale admi-

.nistrative şi poliţiei speciale de circulaţiune, dreptul 
de acces la drumul public pe care îl au proprietarii 
riverani precum şi dreptul de staţionare momentană 
a trăsurilor sau. căruţelor la poarta casei1). 

Permisiunile ăe staţionare temporară pe domeniul 
public, ca de pildă autorizarea unui chioşc de ziare, 
conferă beneficiarului o folosinţă privativă, dar care 
nu-1 îndritueşte să aducă vreo modificaţiune dome
niului public. Această permisiune nu conferă bene
ficiarului un drept, care să poată face obiectul unui 
act de dispoziţiune; ca este revocabilă. Aceste per- . 
misiuni sunt supuse la taxe municipale. 

Ocupaiiunea temporară a domeniului public, numită 
şi concesiune, este o autorizare făcută de admini-
straţiune în profitul unei persoane de a folosi în 
mod temporar, dar privativ, o porţiune din do
meniul public, putând aduce chiar modificări conţi
nutului acestui domeniu. Astfel de permisiuni de 
ocupaţiune temporara, ar fi: concesiunea de a creea 
şi exploata o instalaţiune hydroelectrică prin folo
sirea unei ape, conform art. 7 şi urm. din legea ener
giei dela 4 Iulie 1924, autorizările sau concesiunile 
date pentru nevoile industriale sau agricole de a se 
folosi de un curs de apa, conform art. 16 şi urm., 
din legea regimului apelor din 27 Iunie 1924 (care 
abrogă legea din 4 August 1921), autorizatului le acor
date stabilimentelor de băi, situate pe ţărmul mării 
sau pe malul râurilor din domeniul public, de a con
strui cabine şi de a le exploata, concesiunile drep
tului de pescuire în apele Statului, etc. 

In toate aceste ocupaţiuni temporare ale dome
niului public, beneficiarul are o putere juridică, tem
porara, bine înţeles, asupra porţiunii din domeniul 
public ce i s'a concedat; el are drept să facă lucrări 
fixate în pământ, care în principiu, rămân proprie
tatea concesionarului; el şi succesorii săi se pot folosi 
de bunul concedat pe tot timpul duratei concesiunii, 
care se dau pe termene lungi (30 ani, conf. art . 67 
din legea regimului apelor; 50—go ani conf. art. 16 
din legea energiei; concesiunile temporare sau per
petue în cimitire). Aceste drepturi, fiind legate de 
bunuri din domeniul public, depind de interesele 
publice, care domină aceste bunuri şi administra-
ţiunea, chemată să satisfacă aceste interese, poate să 
facă să înceteze concesiunile prin revocare sau des-
afectarea bunului. Astfel, chiar dreptul de conce
siune perpetuă' în cimitire, nu se poate socoti ca o 
proprietate privată, cum foarte bine observa Hau-
riou2), căci autoritatea are dreptul să desafecteze 
cimitirul şi să-1 mute într 'altă parte, unde va da 
titularilor de drepturi perpetue un teren de o supra
faţă egală. 

Fentru bunurile din domeniul public, care sunt în 
folosinţa tuturor, fiecare individ are dreptul de a se 

x) 1,. Trotabas, De l'utiUsation du domaine public -par 
Ies pariicitfiers (teză), Paris, 1924. 

E) Hanriou, Pi-âcis de ăroit administraţi f,~X.lI'Z eM., 1933, 
p. 867. 
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servi de ele conform legilor şi obiceiului, ca o conse
cinţă a libertăţii individuale, a dreptului de liberă 
circulaţiune. 

Art. '147 şi 158 cod. pen. vechiu şi art. 245 cod. 
pen. nou, sancţionează violarea acestui drept. 

Pentru dependinţele naturale ale domeniului pu
blic, cum ar fi ţărmurile mării, râurile navigabile 
şi flotabile, administraţiunea face numai o consta
tare. Legislaţiunea noastră nu dă o definiţiune teh
nica a ţărmurilor Mării pentru a se putea face deli
mitarea domeniului public faţă de proprietarii ri
verani. 

Pentru râurile navigabile şi flotabile, declaraţumea 
de navigabilitate se face prin lege. 

Pentru dependinţele artificiale, cum sunt drumurile 
naţionale, judeţene, comunale, vicinale, afectaţiunea 
se face prititr'o operaţiune numită clasare. Clasarea 
drumurilor naţionale uoui se face prin lege. 

RECHIZIŢIUNILE DE BUNURI 

Rechiziţiunile de bunuri imobile 
Recliîziţhinea de bunuri imobile se numeşte ex

propriere, Ba e reglementată prin art. 17 din Consti
tuţie şi pxin legea asupra exproprierii pentru cauza 
de utilitate publică din 20 Octomvrie 1864, cu 
modificările diti 9 Februarie 190.0, 7 Iunie 1913, 
9 Iunie 1923, 27 Iunie 1923, 6 Martie 1927, 14 Aprilie 
*933 ŞÎ 27 Martie 1936. 

Exproprierea pentru cauză de utilitate publică 
este un procedeu administrativ, de putere publică, 
pe care îl pot folosi numai persoanele juridice poli-
tico-terîtoriale. Serviciile publice dotate cu persona
litate juridică nu se pot folosi de expropriere, de cât 
prin. intermediul persoanei juridice politico-teritoriale 
de care depind. 

Procedura exproprierii pentru cauză de utilitate 
publică cuprinde trei faze: 

i- Faza administrativă: a) anchete de comodis et 
incomodis; b) declaraţumea de utilitate publică, care 
se face conform art. 2 din legea de expropriere 
pentru cauză de utilitate publică, printr'o lege, dacă 
Statul este expropriaut, de Consiliul Judeţean dacă 
judeţul expropriază şi de Consiliul Comunal dacă 
comuna face exproprierea. 

Constituţia din 1923, lărgind prevederile aceleia 
din iSGG, admite prin art. 17, exproprierea pentru 
cauză de utilitate publică nu numai pentru cai de 
camunicaţuuie, salubritate publică şi apărare a Ţării, 
dar şî pentru lucrări de interes militar, cultural sau 
acele impuse de interesele generale, directe, ale Sta
tului şi administraţiunilor publice, precum şi pentru 
alte cazuri de utilitate publică, stabilite prin legi 
votate cu majoritate de două treimi. 

2. Faza judiciară are loc după declararea de utili
tate publică. Procurorul tribunalului, la cererea au
torităţii expropriante, depune actele şi cere expro
prierea. Hotăiirea tvibunalumi se dă în prima şi 
ultima instanţă, cu recurs; ea transferă proprietatea 
dela expropriat la expropriaut*, expropriatul rămâne 
numai cu posesiunea imobilului, până la plată (art. 20). 

3. Fixarea îndemnizării, se face conform art. 39 
şi urm. din legea exproprierii. l?,a trebue să lie 
prealabilă, adică plătită înainte de luarea în pose
siune a imobilului (art. 17 clin Constituţie). Autori
tăţile au facultatea să renunţe Ia expropriere, con
form art. 37 No. 5. 

Servituti de utilitate publică 

Administraţiunea poate, potrivit legii drumurilor 
diu 22 Aprilie 1932, art. 57 şi urm., să ocupe tem
porar o proprietate privată, în scop de ti exl.niiţt* 
materiale {nisip, pietriş, etc.) sau a depozita panului; 
sau alte materiale provenite din executarea uiinr 
lucrări publice (drumuri, construcţiuni), plătind, des
păgubiri pentru suprafeţele degradate şi ocupa plinea 
proprietăţii. 

I /egeavămilordini3 Aprilie 1933, prin art. 91 şt 
urm., declară că proprietarii de pe graniţă 1111 vor 
putea pune nici-o piedecă liberei circulaţiuni mtre 
posturile de pază. Orice construcţiuni sau îngrădiri, 
contrarii acestei dispoziţiuni, se vor distruge pe 
cheltuiala proprietarului. Deasemenea se pot face 
pe proprietăţile lor drumuri sau poteci pentru co
municaţie, fără despăgubire. 

Uneori proprietatea trebue să sufere anumite insta-
laţiuni permanente, cum de pildă un felinar pulilie-
pe zidul unei construcţiuni, suporturi de fire tele
grafice sau telefonice, obligaţiunea de a construi t:ii 
retragere dela stradă, conform planului de aliniere. 

Servitutile publice, sunt create prin lejţe, ciii'u-
determină întinderea şi conţinutul lor. 

Aceste servituti pot fi exercitate şi de particulari, 
cari au dobândit dela administraţiunea publică naiul: 
drept (art. 27 din legea regimului apelor). 

Rechiziţiunile de bunuri mobile 

Administraţiunea poate să obţină proprietatea *iuu 
folosinţa unor bunuri mobile. I*egea rechiziţiilor ţltil 
6 Aprilie 1906, cu modificările din 7 Aprilie L()Xj\,. 
10 Martie 1915, 23 Martie 1916 şi 12 Mai KJIH, $1 
regulamentul din 23 August 1922, arată două categorii 
de rechiziţiuni: 

a) Rechiziţiunile militare care sunt operaţiuni efetN 
tuate de autorităţile militare, 111 special în timp de iun • 
bilizare sau de răsboiu, în virtutea cărora un particular' 
este constrâns să cedeze anumite bunuri mobile, uni
tate în lege, necesare armatei, sau numai folosinţa 
temporară a unor bunuri (imobile pentru îneniti-
ruire, cai, trăsuri, etc.}, în schimbul unei iiulemiiVAun 
stabilite, în conformitate cu tarifele de rechiziţimu 
prevăzute în art. 39 legea rechiziţiilor, de o eonii-
siune mixtă specială. 

Rechiziţiunile se fac totdeauna prin acte scrinu 
(art. 3); ele se adresează de ordinar primarului, curo 
împarte sarcinile între locuitori. Pentru fiecare in
chiziţie se dă o chitanţă (art. 3 alin. final). 

a) Rechiziţiunile civile sunt efectuate în cazurile 
prevăzute de lege. Astfel, în timpul răsboiului, so 
iau măsuri pentru aprovizionarea populaţiei civile, 
dându-se drept administraţiunii de a face rechij-.i-
ţiuui. In timp de pace, în caz de întrerupere a trniiH-. 
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porturilor, admiuistraţiuuea poate să rechiziţioneze 
mijloace de transport, trăsuri, cai, automobile, sănii, 
bărci, şlepuri, şi să asigure alimentarea populaţiunii, 

Rechizijdunile. de persoane 

"I. Constituţia declară în art. 119, că tot românul, 
iară deosebire de origină etnică, limbă sau religie, 
face par te din unul din elementele armatei, conform 
legilor speciale. 

Legea recrutării din 7 Iulie 1930 (art. 4), stabileşte 
două moduri de recrutare: a) j>rin chemarea unui 
coiitigent anual, votat de Parlament, cu prioritatea 
Adunării Deputaţilor (art. 35, 121 din Constituţie 
b) prin angajări sau reangajări. 

Primul procedeu este o rechiziţiune, cel de al doilea 
are la bază voinţa celui care se angajează. 

Recrutarea cuprinde trei operaţiuni: 
a) Recensământul recrutării. Primarul întocmeşte 

în fiecare an tabloul de tinerii, domiciliaţi în comună, 
cari până la 31 Decemvrie al anului următor vor 
împlini 21 ani. Tabloul este efectuat din oficiu, după 
registrele de stare civilă sau după declaraţiunea ti
nerilor, părinţilor sau tutorilor lor. Tablourile sunt 
verificate şi centralizate de comisiuni speciale, pe 
cercuri de recrutare. 

Fiecare regiune de corp de armata se împarte prin 
decret, în mai multe regiuni de cercuri de recrutare. 

Regiunile cercurilor de recrutare corespund, pe cât 
posibil, împărţirii administrative a ţării, purtând nu
mele judeţului corespunzător. 

Cercul de recrutare are un birou de recrutare, un 
birou de mobilizare, rechiziţii, statistică şi pregătire 
premilitară; 

b) Operaţiunile de recrutare. Ele se fac de către 
Consiliul de Recrutare compus din 5 membri, alcătuit 
conform art.22 din legea recrutării. Atribuţiunile Con
siliului de Recrutare se iau cu majoritate; ele sunt de
finitive (art. 46). Consiliul clasează pe tineri în 4 ca
tegorii : 1) buni pentru serviciul activ, sau auxiliar; 2) 

amânaţi pentru un nou examen; 3) dispensaţi condi
ţional conform art. 40, şi 4) scutiţi. După terminarea 
operaţiunilor de recrutare se face repartiţia pe arme; 

c) Incorporarea, Ea se face la 1 Noemvrie al fie
cărui an. Chemarea tinerilor se face prin ordine 
individuale. Data încorporării se aduce la cunoş
tinţă prin afişare în fiecare comună, cu cel puţin 
15 zile înainte (art. 60). 

I,egea rechiziţfilor din 10 Martie 1915, prin 
art. 5, alin. /, şi art. 21, precum şi regulamentul legii 
din 23 August 1922, art. 24, alin. c, stabilesc între 
prestaţiunile şi obiectele ce pot fi rechiziţionate, 
şi călăuzele, conducătorii, precum şi oamenii t re
buincios! pentru lucrările diferitelor servicii ale ar
matei. 

MIJLOACELE JURIDICE 

Mijloacele prin care administraţiunea lucrează asu
pra administraţiilor pot fi; a) acte juridice admi
nistrative, adică manifestaţiuni de voinţă făcute 
de un funcţionar competent în exercitarea func
ţiunii sale, spre a crea o anumită situaţiune juridică 
pe care a avut-o în vedere autorul actului. Unele 
din aceste acte crează situaţiuui juridice generale, 
de pildă, un regulament; altele, situaţîuni juridice 
individuale, de pildă, decretul de numire a unui 
individ într'o funcţiune publică, o deriziune mini
sterială ; b) acte materiale sau fapte administrative. 

Elementele constitutive ale unui act administrativ 
sunt: a) motivul sau mobilul actului, adică conside-
raţiunea subiectivă şi deci variabilă care determină 
pe cineva să facă un act juridic; b) cauza, adică 
scopul urmărit prin act şi care consistă în rezultatul 
ce trebue să producă actul după coneepţiunea orga
nelor care l-au făcut. 

Orice activitate a administraţitmii este finalistă, 
adică urmăreşte un scop. Prin acte şi fapte admi
nistrative, serviciul public urmăreşte satisfacerea 
scopului pentru care a fost creat. 

p. n. 

Brnşil cu medalia de nur a lui Brâncoveanu 
(ColccJIa Aşezămintelor Drfinco vene şti) 



STATUTUL FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

Art. 131 al Constituţiei din 1866, exprimase încă 
<le pe atunci dorinţa creerii unei legi speciale « asupra 
condiţiuuîlor de admisibilitate şi de înaintare în func
ţiunile administraţiei publice ». Acest deziderat putu 
fi realizat abia în 19 Iunie 1923, prin legea pentru 
Sta tutul Funcţionarilor publici. 

I n acest interval de timp, funcţionarii publici au 
fost supuşi legilor organice ale diverselor departa
mente, care, adesea, le confereau dreptul de stabili
tate. 

După întregirea ţării, legile locale care guvernau 
provinciile unite, rămaseră în vigoare până la reali
zarea unificării legislative. Situaţia funcţionarrilor 
din aceste provincii, era guvernată de pragmaticele 
de serviciu, care le asigurau o poziţie mai bună în 
s t a t : I n Bucovina, pragmatica de serviciu din 25 
Mai 1914 (F. I,. I. Kr. 15). In Ardeal, legile I din 
1S83 şi 2 XV din 1912, precum şi regulamentul de 
serviciu (pragmatica de serviciu) şi regulamentul de 
fixare a salariilor stabilite de Consiliul Dirigent. 

Diversitatea legislaţiilor, de o parte, necesitatea 
de a da Statului o serioasă administrare, de altă 
parte, determinară legiuitorul să elaboreze statutul 
din 19 Iunie 1923, care intră în vigoare la 1 Ianuarie 
1924. 

Acest statut cuprinde două părţ i : prima, relativă 
Ja regulele generale care sunt aplicabile tuturor funcţio
narilor publici; a doua, relativă la dispoxiţiunile spe
ciale, aplicabile tuturor funcţionarilor publici, cu 
exoepţiunea magistraţilor, membrilor corpului diplo
matic şi consular, membrilor corpului didactic, ecle-
siastic, membrilor tuturor corpurilor technice şi de 
specialitate, funcţionarilor corpurilor legiuitoare. Pen
t r u aceste diverse categorii, rămân în vigoare dispoxi-
ţiunile legilor relative la organizarea fiecărui corp. 

FUNCŢIONARII PUBLICI 

Prima parte a statutului începe prin a fixa sensul 
noţiunii de funcţionar public. Art. 1 declară 
funcţionari publici «cetăţenii români, fără deo
sebire de sex, cari îndeplinesc un serviciu public per
manen t (civil sau eclesiastic) la Stat, judeţ, comună, 
sau la instituţiunile al căror buget este supus apro
bării parlamentului, guvernului, sau consiliilor jude
ţene şi comunale». Noţiunea de funcţionar public 
este aci exprimată într 'uu sens foarte larg. 

Dispoziţiunii stipulate în art. i , legiuitorul a 
adus un anumit muuăr de derogări. Exista, în acU'VÎir, 
o întreagă serie de funcţionari cari, din pricina cali
tăţii lor, sau importanţei funcţiunilor lor, fac cxct'pţfo-
la regula generală a statutului şi cari sunt cmiuitwiţi 
în art. 2 al legii, precum: 

a) Funcţionarii politici şi funcţionarii electivi. IA.'KL'U 
întrebuinţează aceşti doi termeni, în adevăr des tu l rie 
elastici, şi cari, în practică, dau loc unei in terpre tăr i 
destul de neprecise. Şi aci, s'a crezut necesar a in t ro
duce o dispoziţiune după care funcţionarii de carierii, 
cari, în vir tutea unei delegaţiuni temporare, suni; 
însărcinaţi a ocupa o funcţiune politica oarecare, 
reiau de drept, când delegaţia sau misiunea lor isi 
sfârşit, funcţiunea lor anterioară, cu toate ritvpf orile 
la vechime. Deşi această dispoziţiune se al ia In 
prima parte a statutului, totuşi, ea nu este aplieulillă 
magistraţilor. Astfel, un consilier la Curtea de Cusuţii» 
nu poate fi delegat ca ministru de justiţie, iar.fftiftiP 
el acceptă această sarcină, pierde postul său de ]iv,\|.U!i-
trat, în care poate fî din nou numit, dacă se proibwe 
o vacanţă. 

b) Mitropoîiţii şi Episcopii. 
c) Funcţionarii Corpurilor legiuitoare, guvernaţi 

de regulamentele interioare ale fiecărei Adunări , 
d) Specialiştii străini, cărora li se încredinţează, 

temporar sau prin contract, o funcţiune publici!. 
e) Lucrătorii, precum şi personalul ocupat pent ru 

un timp determinat sau pentru anumite Jiieritri. 
Pentru personalul de serviciu permanent, s t a tu tu l 
prevede stabilirea unui regulament care sa. Cixev.tf 
normele de admitere, drepturile şi obligaţiunile IICIIH-' 
tu ia ; acest regulament n 'a fost însă întocmit panii tt/,i. 

După ce precizează cine este funcţionar publ ie , 
(a r t 1), şi după ce exceptează funcţionarii eiîrom 
statutul nu le este aplicabil, legiuitorul repeta îu uri". 
3 principiul înscris în art . 88 alin. S al Constituţiei , 
care edictează că nici o funcţiune publică nu poa te 
fi creată şi nici suprimată, decât printr 'o lege. 

CONDIŢIUNI GENERAI^ DE ADMISIBILITATE îtf 
FUNCŢIUNILE PUBLICE 

Pentru a fi funcţionari publici, candidaţii t r abuc , 
oricare ar fi sexul lor, să fie cetăţeni români, majori , 
adică în vârstă de peste 21 ani, apţi pent ru serviciu 
din punct de vedere al sănătăţii şi să nu fi suferit 
nici o condamnare infamantă. 
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Pe lângă aceste condiţiuni generale, bărbaţii mai 
t r ebue sa fi satisfăcut legea recrutării şi să se bucure 
d e toate drepturile civile. La intrarea lor în funcţiuni, 
funcţionarii sunt obligaţi a presta jurământ de 
credinţă Regelui şi legilor ţării. 

Pentru a fi numit într'o funcţiune publică, orice 
funcţionar trebue să treacă un examen de capacitate. 

Această dispoziţiune se aplică, bine înţeles, tuturor 
funcţionarilor, cu excepţiunea celor prevăzuţi în art. 
3 3 * cari rămân sub regimul legilor organice speciale 
sile corpurilor cărora ei le aparţin. In această categorie 
i n t r ă magistraţii, membrii Corpului diplomatic şi 
consular, membrii corpului didactic, eclesiastic, mem
b r i i tuturor corpurilor tehnice şi de specialitate, 
p recum şi funcţionarii corpurilor legiuitoare, 

După trecerea acestui examen, funcţionarul este 
considerat ca stagiar timp de un au, după care comi-
s iunea de propuneri, numiri şi înaintări, examinând 
fiecare caz în parte, declară definitivi pe stagiarii 
Socotiţi capabili. Definitivarea se face pe baza no
t e lo r date de capii ierarhici ai funcţionarului. 

Această dispoziţiune a art. 37 clin statut merită o 
atenţiune deosebită, deoarece pentru întâia oară, exa
menul ele capacitate devine criteriul de recrutare 
z\\ funcţionarilor administraţiunii publice. Ha e ne
greş i t o inovaţie fericită, care nu are totuşi o 
însemnătate prea mare. Este adevărat că în ulti
m u l alineat al art. 37, legiuitorul a adăugat că 
funcţionarul care după un an de stagiu nu va fi 
socoti t a|)t a fi declarat definitiv, va avea dreptul 
l a un nou stagiu de un au, şi că abia după acest al 
doilea stagiu, el va putea fi îndepărtat din serviciu. 

O dispoziţiune interesantă prevăzută de legiutor 
e s t e aceia care, în afară de' examen, cere candidatului 
•titluri. Pentru funcţiunile de şef de birou şi pentru 
funcţiunile superioare, se cere o diplomă universitară 
s a u a unei scoale echivalente; pentru funcţiunile de 
impiegat stagiar până la gradul de şef de birou, 
s e cere cel puţin liceul. 

Este sigur că o diplomă, deşi nu e suficientă, repre
z i n t ă totuşi un criteriu de recrutare pentru funcţiunile 
publice. Situaţia e mai tristă dacă apropiem aceste dis-
poziţiuni de art. 122 al regulamentului, care permite, 
î u lipsă de candidaţi titraţi, a recruta funcţionari 
publici, având cel puţin patru clase primare, cari să 
poa r t e numele de agenţi. 

Pentru a remedia această stare de lucruri, pentru 
a putea crea un corp de funcţionari selecţionat şi 
IM ne pregătit, este necesară o reforma completă a 
statutului, în ceiace priveşte modul de recrutare a 
funcţionarilor ca şi modul de lor pregătire profe
sională. 

TJn început în această direcţie s'a făcut încă din 
a n u l 1925, când la iniţiativa prof. universitar Paul 
USTegulescu şi sub preşidenţia activă a M. S. Regelui, 
p e atunci principe moştenitor, s'a înfiinţat Institutul 
de drept public, cu organul său de publicitate, Revista 
de drept public. 

Pe lângă acest institut, s'a creat în ,1929, spre 
a răspunde cerinţelor legii administrative clin 1925 
ş i legii pentru organizarea administraţiei locale clin 
1929, o Şcoală de documentare şi de ştiinţe administra

tive, care avea ca prim scop pregătirea şi perfecţio
narea funcţionarilor publici. In urma legei adminis
trative din Martie 1930, această şcoală împreună cu 
vechea Şcoală de ştiinţe de Stat s'an transformat 
sub direcţia Institutului, într'un Centru de pregătire 
tehnică -profesională a funcţionarilor publici, Centru 
care funcţionează îu condiţiunile cele mai hune, 

I E R A R H I E ŞI ÎNAINTARE 

Dispoziţiile clin statut, privitoare la ierarhia gra
delor, au "fost modificate, preeisaie şi gcueratfzate 
pentru toate categoriile de funcţionari, prin dceretul-
lege din 13 Noembrie 1934, pentru ierarhizarea func
ţiunilor şi organizarea serviciilor în administraţiile 
publice, ratificat prin legea clin 18 Aprilie 1935. 

După acest decret, gradele şi clasele funcţiunilor 
administrative sunt fixate astfel: 

1) Director, a) Subdirector, 3) ŞeI de serviciu, 4) 
Şef de secţie, 5) Şef de birou, 6) Şubşef de birou, j) 
Impiegat, 8) Impiegat stagiar. 

Gradele 1—7 au câte două clase. 
Aceste grade sunt valabile numai în administra

ţiile centrale şi în cele speciale. In administraţiile 
locale, judeţene şi municipale, gradul cel mai înalt 
e acela de subdirector ci. II, iar în administraţiile 
comunale acele de şef de serviciu. Municipiul Bucu
reşti face excepţie, el fiind asimilat în această pri
vinţă cu administraţiile centrale. 

înaintarea dela o clasă la alta sau dela tiu grad 
la altul, nu se poate face decât cu avizul couiisiunei 
pentru propuneri de numiri şî înaintări. 

înaintarea dela o clasă la alta se face după nu 
stagiu minim de un an, iar înaintările de grade 
după un stagiu de doi ani. înaintările se fac la 
vechime şi la alegere, îu aşa fel ca proporţia celor 
înaintaţi la vechime sa nu fie mai mica de jumătate 
până la funcţia de şef de biuroti inclusiv. înaintă
rile în funcţiuni mai mari se fac numai la alegere. 

Pe baza propunerilor capilor ierarhici şi ţinându-se 
seamă de foile calificative, se întocmesc anual ta
blouri de înaintări; care se publică în Monitor şi 
sunt obligatorii timp de un an pentru autoritate, 
înaintările urmând să se facă în ordinea tabloului. 

D R E P T U R I L E FUNCŢIONARILOR 

Spre a garanta funcţionarilor publici situaţia lor, 
pentru a-i pune la adăpostul influenţelor vieţii poli
tice, pentru ca ei să fie mai independenţi şi prin. urmare 
mai buni păzitori ai legii, statutul le-a creat două situa-
ţiuni legale bine distincte: stabilitatea .şi inamovibili
tatea. Art. 7 al statutului declară că funcţionarii 
publici definitivi, oricare ar fi categoria lor, m afară 
de cei declaraţi inamovibili de Constituţie (ma
gistraţii), sau prin legi speciale (membrii Corpului 
didactic, membrii Curţii de Conturi, membrii Consi
liului legislativ), se vor bucura de stabilitate. 

Un funcţionar devenit stabil, nu poate fi pedepsit, 
transferat, sau înlocuit, decât cu respectul anumitor 
forme legale. 

După cum s'a spus mai sus, înaintea regimului sta
tutului, numai câteva categorii ele funcţionari bene-
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fician de protecţiunea legii în materie de pedepsire, 
transferare sau înlocuire. 

Marea majoritate a funcţionarilor erau pe atunci 
la discreţiunea fluctuaţiilor vieţii politice. In faţa 
unei atari sîtuaţiuni, jurisprudenţa impunea totuşi 
ca revocarea să fie făcută în aceiaşi formă şi de 
acelaş organ care făcuse numirea. Un funcţionar 
amovibil n u mai putea deci sa fie revocat decât în 
forma după care fusese numit. 

Statutul funcţionarilor a modificat această situa-
ţiune, instituind stabilitatea funcţionarilor publici. 
funcţionarii supuşi legilor organice speciale nu pot 
fi transferaţi, pedepsiţi sau înlocuiţi decât în con-
diţiunile prevăzute de acele legi. 

I n marea majoritate a cazurilor, aceste legi prezintă 
mai multe garanţii decât statutul. Totuşi, sunt şi 
cazuri în care ele prezintă mai puţine. In aceste 
cazuri se aplică totdeauna legea de organizare, deşi 
principiul a r fi ca legea nouă, considerată ca mai 
favorabilă, sa profite tuturor. 

Acest principiu nu-şi are aplicare în împrejurarea 
prezentă, pentru motivul că sunt anumite servicii 
publice care, prin importanţa lor în Stat şi pentru 
bunul lor mers, cer ca măsuri urgente sa fie luate 
eventual contra funcţionarilor. 

Stabil i tatea conferă funcţionarului dreptul de a nu 
fi transferat, pedepsit şi înlocuit, decât în anumite 
condiţiuni, prevăzute de statut. După cum aceste 
condiţ ium sun t mai mult sau mai puţin riguroase, 
stabili tatea se apropie de inamovibilitate. 

A. Transferare. Statutul prevede două genuri de 
transferare: 

I . Transferarea Ia cerere, care, pentru a putea fi 
pronunţată , necesită doua condiţiuni: 

Funcţionarul care cere transferarea trebue să aibă: 
a) aprobarea capului autorităţii pe care doreşte 
s'o părăsească, şi h) aprobarea capului autorităţii 
unde doreşte să intre. 

In practică, aceasta nu e o transferare, ci o numire 
nouă, care nu ar putea avea loc fără aprobarea auto
rităţii părăsite de funcţionar. 

Avantagiul pe care-1 prezintă transferarea pentru 
funcţionar este că el trece în noul său serviciu cu toate 
drepturile sale, în timp ce o numire nouă, în urma 
demisiei din fostul său serviciu, l-ar face sâ piardă 
drepturile câştigate, dacă nu anii de serviciu, cel 
pu ţ in stabilitatea şi inamovibilitatea. Interpretând 
textul art. 49, noi socotim că transferarea trebue să 
fie efectuată de capul autorităţii unde există un post 
vacant, după ce el va fi cerut aprobarea autorităţii 
de care depinde funcţionarul care cere transferarea. 
^ Chestiunea însă se complică când mai mulţi func

ţionari cer să fie transferaţi în acelaş post. Cum* trebue 
sa se procedeze în acest caz? Legiuitorul nu fixează 
nici o ordine de preferinţă, ca aceia înscrisă, de pildă, 
în legea învăţământului primar şi secundar. Aprecierea 
subiectivă rămâne unica regulă în asemenea îm
prejurări . 

Din clupul în care este întocmit acest text, mai 
rezul tă că transferarea este facultativă şi nu obligă 
pe capul autorităţii respective, chiar dacă şi-a dat 
adeziunea. 

2, Transferarea în interes de serviciu. S tab i l i t a tea 
conferă funcţionarului nu numai dreptul la funcţ iu
nea sa, ci şi' dreptul la postul său. El nu ponta fi 
mutat dintr'un serviciu în altul, sati d iu t r 'o local i ta te 
în alta, fără consimţământul său. Totuşi , când in te 
resul serviciului cere, se derogă dela acest pr incipiu. 
Pentru a împiedeca abuzurile însă, art . 50 p r evede 
că aceste transferări trebue sa fie p r o n u n ţ a t e eu 
avizul conform al comisiunii de propuneri p e n t r u 
numiri şi înaintări în funcţiuni echivalente. 

Potrivit unei jurisprudenţe constante a Curţii di* 
Casaţie, acest aviz este obligatoriu şi mi se poa l e 
trece peste dânsul, Funcţionarul nemul ţumi t de avizul 
comisiunii, nu poate ataca decât actul admin i s t r a t i v 
căruia acest aviz î-a servit de bază. I n s t a n ţ a de 
contencios examinează numai legalitatea mot ivelor 
invocate, fără a se ocupa de reali tatea in teresului 
de serviciu, care cade în aprecierea suverană a c o 
misiunei. 

Funcţionarul nu poate refuza o atare t ransferare, 
din moment ce ea se aplică într 'o funcţie echivalentă . 

I n caz de transferare pentru interes de serviciu, 
funcţionarul are drept la transport gratui t p e n t r u el, 
familie şi bagajele sale. 

I n cazul detaşărilor de funcţionari stabili, t r ebuese 
îndeplinite aceleaşi formalităţi ca pentru t ransferare , 

Es te aci o măsură nouă, adoptată de s t a tu t şi des
t inată a pune capăt unui lung şir de abuzuri, comise 
în materie de detaşări de funcţionari. 

3. Transferarea aplicată ca sancţiune. In al In-Mea 
loc vine transferarea pronunţată ca măsură discipli
nară, prevăzută în art. 51: alin. 4. Acest mod, 
de transferare nu poate . avea loc deefit cu a vinul 
conform al comisiunii disciplinare. E a judecă pe 
funcţionar şi dă avizul, care, după aprobarea capii 
lui autorităţii respective, este învesmântat cu toa t e 
caracterele unei deciziuui definitive şi executori i . 
Orice pedeapsă de transferare, executată în afara 
acestor formalităţi, este nulă. 

B. Pedepse. O a doua garanţie a stabilităţii s tă în 
modul de aplicare al pedepselor. Art. 51 instituie 
şapte grade de pedepse, şi anume: 

1. Mustrarea verbală sau scrisă, 2. Mus t ra rea eu 
pierderea salariului pe cel mult 15 zile. 3 . Ş tergerea 
de pe tabloul de înaintare. 4. Mutarea pe cale disci
plinară. 5. Excluderea din serviciu pe t imp de m a x i 
mum 6 luui*cu pierderea salariului. 6. Punerea în 
disponibilitate. 7. Destituirea. 

Din aceste pedepse, numai primele două pot fi apli
cate direct de capul autorităţii de care depinde func
ţionarul. Pedeapsa dela punctul 2, aplicată p e n t r u a 
treia oară în cursul unui an, t rebue p r o n u n ţ a t ă de 
comisia de disciplină. 

Toate celelalte pedepse nu pot fi aplicate decât cu 
avizul conform al comisiunii de disciplină, ceiace con-
stitue, cel puţin în teorie, cea mai serioasă ga ran ţ i e 
de stabilitate a funcţionarului. 

Chipul în care este compusă comisiunea de dinei-
plină şi mecanismul funcţionării sale, formează ba/,u 
sistemului stabilităţii. I n această privinţă, s t a t u t u l 
caută să ia cele mai serioase garanţii. 



STATUTUL FUNCŢIONARILOR I'UUUCI 2 1 1 

DATORIILE FUNCŢIONARILOR 

I'\meţiouarii sunt ţinuţi a face şapte ore de serviciu 
pe zi, a locui în localitatea de reşedinţă a serviciului 
lor, a nu compromite funcţiunile sau corpul cărora 
apar ţ in , prin actele vieţii lor publice sau private, 
Funcţionarii cari demisionează nu pot părăsi servi
ciul înainte ca demisia lor să fi fost acceptată. 

S ta tu tu l organizează responsabilitatea funcţionari
lor publici, în cazul când ci au cauzat pagube particu
larilor, prin faptul că au depăşit limitele mandatului 
lor, sau au eşit din sfera atribuţiilor lor legale, sau 
nu comis un abuz de putere. Statul, judeţul, comuna, 
cart ' sunt legal responsabile, cheamă atunci în garanţie 
]><• l'uiK'ţinuurul care a comis actul respectiv, pentru 
CLL el să i'ie făcut responsabil băneşte. Funcţionarul 
con t ra căruia a fost formulata o reclamaţie nefundată 
Hau temerară, are dreptul să ceară justiţiei daune 
interese. Statutul se opune unei acţiuni directe a 
celui vătămat contra funcţionarului; .Statul are însă 
dreptul la o acţiune recursorie, prin chemarea în ga
ranţ ie a funcţionarului, prin greşeala sau negiigenţa 
căruia a fost cauzată paguba, Totuşi, această dis-
poziţiune a fost modificată prin art. 14 ai legii 
contenciosului administrativ din 23 Decemvrie 1925, 
L"ue admite ea acţiunea în daune să fie îndreptată 
nu numai contra administraţiei respective, ci în 
mod solidar şi personal, contra agenţilor cari au 
semnat actul. Funcţionarii puşi în cauză pot, la 
r ându l lor, să cheme în garanţie pe superiorii lor 
ierarhici, dela cari au primit ordin scris să semneze 
actul. 

I/huita de vârstă pentru punerea în retragere a 
funcţionarilor, când legea nu prevede o alta, este 
f in i t ă de s ta tu t la 60 de ani, cu posibilitatea de pre
lungire de un an, când numărul total al anilor ceruţi 
p e n t r u pensie nu este atins, 

S ta tu tu l autoriză crearea asociaţiilor de funcţio
nar i în vederea anumitor scopuri culturale, econo
mice sau. profesionale. Art. 25 prevede că asociaţiile 
de funcţionari rmt fi constituite pe servicii, şi că 
ma i multe, sau chiar toate, se pot uni între dâusele, -
păs t rând însă caracterul lor profesional, cultural şi 
economic. Asociaţiile de funcţionari pot obţine per
sonali tatea juridică în virtutea legii, după avizul 
consiliului superior administrativ. Această dispo-
ziţiune a fost modificată prin legea persoanelor 
juridice din 24 Februarie 1924, în urma căreia 
acordarea personalităţii juridice se face pe cale 
judiciară, 

Asociaţiile de funcţionari nu pot discuta nici lua 
resoluţii cu caracter politic; ele nu se pot interesa 
decâ t de chestiuni în raport cu profesiunea lor. In 
cazul când asociaţiile de funcţionari înfrâng aceste 
dbîpoziţhmi, ele pot fi disolvate prin decizia Consi
liului de Miniştri, dacă ele nu posedă personalitatea 
juridică, şi prin decret regal, dacă o posedă. 

Art . 30 şi 32 al s tatutului se ocupă cu posibilitatea 
funcţionarilor publici de a declara grevă. Părăsirea ser
viciului de către funcţionari, parţială sau totală, după o 
înţelegere prealabilă, demisiunile colective sau indi
viduale în acelaş timp sau în epoci apropiate, sunt inter

zise şi pasibile de pedeapsa destituirii. In afară de 
pedeapsa disciplinară, greva constituind un delict, 
este pedepsită şi de justiţia represivă. 

Dacă greva a fost declarată din iniţiativa nuci 
asociaţii de funcţionari, pe lângă disolvarea asocia
ţiei şi pedepsirea culpabililor, fondurile asociaţiei 
sunt confiscate în beneficiul asociaţiilor de binefa
cere locale. 

MASURILE DE DISCIPLINA 

Comisiunile disciplinare 

Comisiunile de disciplină au caracterul de eonii' 
sium' mixte administrativo-judiciare. Ele sunt de două 
feluri: a) unele au în competenţa lor administraţiile 
centrale; b) celelalte sunt create pentru funcţionarii 
judeţeni, comunali şi ai celorlalte autorităţi cu ca
racter local. 

Comisiunile prime se compun dintr'un consilier dela 
Curtea de Apel, ales în secţiunile unite ale Curţii, din 
funcţionarul cel mai vechîu şi mai înalt în grad al 
Administraţiei centrale, şi din unul din directorii con
ducători de serviciu, desemnat de sorţi, în prezenţa 
eomisiunii de propuneri pentru numiri şi înaintări. 

'Este locul să remarcăm caracterul acestei prime comi-
siuuî, care cuprinde un reprezentant al funcţionarilor, 
un reprezentant al administraţiei şi, ca element de 
ponderaţie între cei doi precum şi ca păzitor al legii, 
un magistrat. 

Coniisiuuea însărcinată să judece funcţionarii jude
ţeni, comunali şi pe cei ai celorlalte autorităţi eu 
caracter local, se compune din primul preşedinte sau 
preşedintele tribunalului local, dintr'un şef de ser
viciu, delegat de consiliul judeţean şi dintr'un şef de 
serviciu, delegat de consiliul comunal al oraşului de 
reşedinţă. Această delegaţie a şefului de serviciu este 
inferioară dreptului pe care legea îl acordă primei 
comisiuni, de a număra printre membrii săi pe func
ţionarul cel mai veclnu şi mai înalt în grad. 

Membrii comisiunilor sunt numiţi prin decret regal, 
pe t imp de 3 ani. Fiecare membru este dublat de 
un-supleant. 

înaintea acestor comisiuni procedura se desfăşoară 
astfel; '" 

a) Miriistrul sau capul autorităţii decide trimiterea 
înaintea .instanţei disciplinare, b) Această ăeck'wne 
este pronunţată pe baza unei anchete făcute de capul 
ierarhic sau de un delegat al autorităţii, c) Funcţio
narul inculpat trebue să fie ascultat în cursul 
acestei anchete, d) El are dreptul să ia cunoştinţa 
de dosar, e) F,l trebue să se apere singur, fie ver
bal, fie printr'nn memoriu, şi poate fi asistat de un 
coleg ales de dânsul, din aceiaşi administraţie. /) 
Data judecăţii trebue comunicată în scris funcţio
narului inculpat, cu cel puţin 15 zile libere înainte. (,') 
Judecata se face în şedinţă secretă, ii) Deriziunile 
eomisiunii trebue să fie motivate; ele sunt defini
tive şi executorii. 

Competenţa comisiunilor nu este legată decât prin 
decizia de trimitere, luată de ministru sau de capul. 
autorităţii, după ce se va fi procedat la o anchetă, 
în cursul căreia funcţionarul trebuie ascultat. 
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Acesta nu se poate plânge îu contencios contra deci-
ziunii de trimitere înaintea comisiunii disciplinare, 
pentru motivul că această deciziune nu este decât 
un act prepaTatoriu, care ar putea fi urmat tot atât 
de bine de achitare, necauzând astfel nici un prejudi
ciu părţii interesate. 

Comunicarea dosar ui ui,funcţionar ului inculpat, con-
stitue un progres considerabil şi o măsură destinată 
să asigure o judecată serioasă, prin faptul că func
ţionalul, odată prevenit, este îu măsură a se apăra. 

In Franţa, acest principiu a fost recunoscut prin 
legea din 21 Aprilie 1905 (art. 65). 

Legiuitorul nu este complet edificat asupra carac
terului comisiilor de judecată şi jurisdicţiei lor. Astfel, 
în art. 52 al statutului, el vorbeşte de avizulcomisiunii 
de disciplina, pe când în art. 55, el întrebuinţează 
de două ori termenul «deriziunile comisiunii». Pe 
lângă aceasta, el adaugă că deriziunile comisiunii sunt 
definitive şi executorii. Ori, noi trebue sa examinăm 
această chestiune în raport cu dispoziţiunile art, 
58, care prevede posibilitatea coexistenţei acţiunii 
disciplinare şi a acţiunii publice, fără o" violare a 
principiului nm bis in idem. 

Sancţiunea disciplinară este independentă de sanc
ţiunea penală. Un funcţionar, achitat din punct de 
vedere penal, poate fi totuşi judecat şi condamnat 
pe cale disciplinară. Sunt fapte care nu reunesc toate 
elementele delictului, aşa cum îl defineşte codid penal, 
şi care scapă cenzurii legii penale, dar care pot con
stituit totuşi greşeli disciplinare, de natură a face 
funcţionarul nedemn de funcţiunea ce ocupă. In 
acest caz. nu se violează autoritatea lucrului jude
cat, când un fapt care n'a putut fi cenzurat din punct 
de vedere penal este din nou supus desbaterilor unei 
eomisiuni disciplinare. Totuşi, urmăririle disciplinare 
simt suspendate, până ce judecătorul de instrucţie 
dă ordonanţa sa (art. 113 din regulament}. 

Suspendarea funcţionarilor 

Funcţionarul care este sub o inculpare disciplinam 
poate fi suspendat. Suspendarea este facultativă şi 
nu atrage pierderea salariului, nici a vechimii. Func
ţionarul suspendat trebue să fie tradus, în 30 de zile, 
înaintea comisiunii, obligate sa-1 judece îu termen de 
maximum două luni. 

In caz de urmărire penală, suspendarea este obli
gatorie, Pentru ca ea să aibă loc, trebue ca acţiunea 
publică sa fi fost deschisă contra funcţionarului, în 
virtutea miei ordonanţe a judecătorului de instrucţie, 
Textul regulamentului a precizat dispoziţiunile art, 
58, în sensul că suspendarea poate aven Ine ori-
decâte ori ne aflăm în prezenţa unui rechizitoriu 
al parchetului, pentru crimele şi delictele limitativ 
prevăzute îu art, 51. Aceasta, întrucât legiuitorul ii 
înţeles, prin ordonanţa judecătorului de instrucţie, 
ordonanţa pe care acesta o dă pentru deschiderea 
anchetei, şi nu ordonanţa definitivă sau rechizitoriul 
definitiv. 

înlocuirea şi destituirea sunt pedepsele cele mai 
severe. Ele sunt aplicate cu aceleaşi garanţii ca pedep
sele expuse mai sus. Trebue adăugat că în cazul de 
punere în disponibilitate, funcţionarul nu poate îi 
reintegrat decât după doui ani şi în clasa inferioară a 
funcţiunii pe care el a avut-o, îu timp ce în caz 
de destituire, el nu mai poate ocupa nici o funcţiune 
publică. 

In privinţa suspendării, prevăzute de art. 58 din 
Statut, o lege ulterioară din 11333, cu caracter in
terpretativ, a dispus ca această suspendare să şedea 
cu pierderea salariului. Xumai dacă funcţionarul 
este achitat îu penal, iar coinisiuiiea disciplinarii 
avizează la reprimirea în funcţie, i se dă safnriul 
pe trecut. 

g- rt. 

Stema lui Ştefan cel Mare 
(Biserica din Suceava) 



CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ROMAN 

EVOLUŢIE ISTORICĂ 

In organizaţiunea noastră de Stat, contenciosul 
administrativ, menit să apere juridiceşte pe cetăţean 
de actele ilegale ale puterii executive, a apărut destul 
de târziu. Acest lucru nu trebue să ne mire, dacă ne 
gândim ca până la începutul veacului X I X nu exista 
în Principatele Româneşti, o putere judecătorească 
propriu zisa, formată din organe diferenţiate si 
independente- de puterea administrativă. 

Abîa prin Convenţia dela Paris din 7 August 1858, 
s'a consacrat în ţările noastre principiul separaţi unii 
puterilor, admis totuşi sub o formă rudimentară de 
către Regulamentul Organic. 

Kvoluţiunca contenciosului administrativ în ţara 
noastră, poate fi împărţită în trei perioade principale: 

Prima 'perioada, între 1864—1866, este caracteri
zată prin existenţa unui tribunal administrativ numit 
Consiliul de Stal, înfiinţat din iniţiativa Domnito
rului Alexandru Ioau Cuza, prin legea din 11 Februarie 
1864, după modelul Consiliului de Stat francez, creat 
de Napoleon I I I . Pe lângă atribuţiunile de organ 
consultativ în materie de legi şi regulamente, Consi
liul de Stat avea competenţa de a judeca acţiunile 
îndreptate împotriva actelor administrative ilegale. 
Acest înalt for a avut o existenţă de numai doi ani, 
în care t imp n'a pu tu t da întreaga măsură a posibili
tăţilor sale, care erau foarte mari dacă ne gândim la 
marile personalităţi ce-I compuneau: C. JBozianu, 
Vasile Boerescu, Oh. Vernescn, Alex. Creţescu, Iancu 
Strat, D, Orbescu, Gh. Apostoleanu, Papadopol-
Caliinab şi Ion Yoiuescu. Profesorul C. G. Rarincescu, 
dela ('acuitatea de Drep t din Bucureşti, cercetând 
arhiva Consiliului de Stat, menţionează că din 417 
dosare râmase, numai vreo 20 sunt procese de con
tencios administrativ, Lumea nu era obicinuită pe 
atunci să-si apere drepturile sale împotriva arbi-
trariului administrativ. 

Prin art. r;ji al Constituţiunii dela 1866, promul
gată după căderea Un Vodă Cuza, şi prin legea din 9 
Iulie i8()(i, Consiliul de Stat a fost desfiinţat; condu
cătorii de atunci ai ţarii vrând în felul acesta să facă 
să dispară urmele guvernării primului Domnitor al 
Princip atelor-'Unite. 

Perioada a doua, ţine dela 1866 la 1905. I n acest t imp 
nu a existat nici o instanţă de contencios adminis
t rat iv. Singurul drept al celui vă tămat printr 'un 

act administrativ ilegal, era obţinerea mior datam 
compensatorii pentru prejudiciul cauzat. 

Perioada a treia, pleacă dela 1905. In această 
perioadă, care continuă şi astăzi, controlul actelor 
administrative, este atribuit organelor puterii jude
cătoreşti, în lipsa unui tribunal administrativ, cum 
era Consiliul de Stat. Legea Curţii de Casaţie din I 
Iulie 1905, făurită de guvernul conservator cu con
cursul jurisconsulţilor C. Dissescu şt Paul Negulescu, 
dă în căderea înaltei Curţi de Casaţie controlul 
actelor administrative ilegale. Contenciosul admini
strativ astfel reintrodus, a fost desfiinţat prin legea 
din 25 Martie 1910, şi reînfiinţat prin legea Curţii 
de Casaţie din 17 Februarie 1912, redactată to t de 
profesorul Paul Negulescu. Această lege a dăinuit 
până la legea contenciosului administrativ din 2;j 
Decembrie 1925, făurită în baza art. 107, din noua 
Constituţiune dela 29 Martie 1923. 

PRINCIPIILE GENERALE ALE CONTEN
CIOSULUI ADMINISTRATIV 

Iu înţeles general, contenciosul administrativ este 
format din totalul litigiilor dintre autorităţile publice 
şi cetăţenii vătămaţi prin acte administrative, oricare 
ar •> fi obiectul lor: anularea actului administrativ 
ilegal sau numai pronunţarea unor daune com
pensatorii. In înţeles restrâns, contenciosul admi
nistrativ priveşte litigiile care tind la anularea sau 
reformarea actelor administrative de autoritate şi 
de gestiune. Distincţia dintre acestea, stabilită 
de jurisconsultul francez E. Lnferriere, la sfâr
şitul veacului al XlX-lea, este astăzi părăsită în 
Franţa. La noi, această distincţiune este consfinţită 
chiar prin textul constituţional (art, 107). Actele admi
nistrative de gestiune, sunt acele acte juridice #r'm 
care autorităţile publice se comportă întocmai ca 
particularii, vânzând, cumpărând, îucheiând con
tracte de orice fel. Actul administrativ de autoritate 
este «o manifestare de voinţă făcută de mi organ 
administrativ competinte, prin care se crează 
o situaţiune juridică generală sau individuală, 
guvernată de norme de drept public, în care găsim 
ideia de dominaţi tine şi comandament» 1), este 

1) Paul. Negulescu: Tra ta t de drept Administrativ, 1934» 
voi. I, p. 304, 
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<i actul prin care Statul ordonă ceva , actul de 
autoritate, apare ca un act unilateral de voinţă al 
Statului»3). Actul de autoritate este caracteristic 
puterii publice şi conţine o comandă. Caracterul 
unilateral trebueşte luat ca o manifestare de voinţă 
a puterii xn i r j n c e . care are nevoie de a îi mimai 
exprimată pentru ca actul sa fie perfectat. Iniţia
tiva poate aparţine uneori chiar particularului, a 
cărui voinţă poate provoca un act de autoritate 
(de pildă autorizaţiuue dată de puterea administra
tivă), fără însă ca această voinţă să aibă o alta va
loare juridică decât intenţiunea de a executa ordinul 
sau permisiunea dată ele autoritatea publica. Voinţa 
particularului poate da conţinut unui act de autori
tate, atât şi nimic mai mult. 

Iu jurisprudenţă, distincţiunea aceasta întâmpină 
mari dificultăţi, cu toate că este de un mare interes 
practic. Adele de gestiune -pot da naştere unui simplu 
•proces de daune după dreptul comun. Actele de auto
ritate pot fi anulate sau reformate de instanţele de 
contencios administrativ, adică autoritatea publică 
poate fi constrânsă sa reintre în legalitate, pe lângă 
daunele la care poate fi condamnată. Contenciosul 
administrativ poate obliga autoritatea publică să 
continue anumite raporturi juridice cu cineva şi sa 
execute întocmai obligaţiunile ce rezultă din aceasta. 
Este o derogaţiune la principiul general de drept: 
nemo -praecise cogi polest ad factum, aplicabil în drep
tul privat. Dar mai mult, contenciosul administrativ 
poate nu mimai să anuleze un act de. autoritate 
ilegal (contenciosul de amdaţiune), dar poate chiar 
ordona anumite masuri, creatoare de noui situa-
ţiuni juridice, poate adică sa reformeze unele acte 
de autoritate sau să oblige puterea administrativă 
să̂  facă anumite acte de autoritate (contenciosul de 
plina_ jurisdicţiune), de pildă obligând-o să dea o 
autorizaţiuue pentru construcţia unui imobil. Ac
tele de autoritate cu caracter discreţionar, adică 
acele lăsate la deplina apreciere a puterii adminis
trative, nu pot face obiectul unui contencios de plină 
jurisdicţiune (de pildă permisele de port-arniă), dar 
pot fî anulate în anumite cazuri de ilegalitate. 

CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV GENERAL 

Art. 107 din Constituţiunea actuală (din 1923), dă 
contenciosul administrativ în căderea puterii jude
cătoreşti, interzicând crearea unor autorităţi spe
ciale cu atribuţiuni de contencios administrativ. 

CONDIŢIUNILE SPECIALE PENTRU INTENTAREA 
ACŢIUNILOR DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV 
Legea din 23 Decembrie 1925, care în cele 15 arti

cole ale sale reproduce în mare parte dispoziţiunile 
legii din 1912, prevede, în afară de condiţiuuile gene
rale de intentare a acţiunilor în Justiţie, unele con
diţiuni speciale pentru intentarea acţiunilor de con
tencios administrativ, condiţiuni derogând dela drep
tul comun. Acestea pot fi de trei categorii; 

l) Anibal Teodorercii; Tratat de drept Administrativ 
1929, voi. I, p. 385. ' 

1. Condiţiuni privitoare la calitatea reclamantului 

Legea, în art. 1, pune o primă condiţiunc, ceratul 
reci arnăutului să dovedească vătămarea unui drept, 
Se ştie că în dreptul comun vătămarea unui 
simplu interes este deajuns pentru a justifica u 
acţiune. Noţiunea de drept, despre care tratează 
art. 1, se referă Ia drepturile subiective ale parţial-
larilor, drepturi personale şi individualizate iu per
soana reclamantului. De pildă, nu este de ajuns cu 
reclamantul sa aibă un interes, fie chiar un inlu-ies. 
personal, pentru anularea unei înaintări ilegale, Uui 
trebuie sa dovedească un drept personal şi actual, 
de a fi înaintat în locul funcţionarului înaintat pesle 
ordinea de preferinţă fixată de lege. Jurisprudi'iiţn 
română, la început, ada to interpretare largă noţiunii 
de drept vătămat, aşa cum de altfel preconizase 
însuşi raportorul legii pentru contenciosul adminis
trativ, profesorul Mircea Djuvara. Bar din 1934, juris-
prudenţa a revenit, dând o interpretare restrictivei 
şi pretinzând vătămarea unui drept personal şi actual, 
înlăturând drepturile eventuale. 

Sunt însă unele legi speciale (de pildă legea cadru
lui disponibil din 1933, legea electorală, etc.) cari; 
permit intentarea unor acţiuni în anulare, de ori
cine ar dovedi un simplu interes şi acest interes 
poate fi cât de îndepărtat şi impersonal. Iu asemenea 
cazuri ne aflam în faţa unor acţiuni populare, foarte 
rar admise în dreptul modern, dar destul de hi tu; 
cunoscute în dreptul român. 

2. Condiţiuni privitoare la natura actului atacat 

Legea contenciosului administrativ vorbeşte mi/Mi : 
despre actele de autoritate, lăsând actele de gestiuni? 
în seama dreptului comun. Actele administrativi: 
au totdeauna forma scrisă şi cuprind o deriziune 
juridică. Spre deosebire de ele, nu pot fî atacate 
faptele materiale administrative, întrucât la acestea 
lipseşte voinţa administratulnii de a produce efecte 
juridice. Deasemenea, nu pot fi atacate actele pre
paratorii, adică actele ce concură la perfectarea uimi 
act juridic de autoritate, valabilitatea lor putând fî 
discutată cel mult odată cu actul definitiv. In cate
goria actelor preparatorii intra: referatele de ser
viciu, rapoartele motivate, avizul unor coinisiuni 
consultative, al comisiunilor disciplinaie, etc. Acte Iu 
cu caracter intern administrativ, cum ar fi eireulările, 
instrucţiunile de serviciu, etc, nu pot fi nici ele 
atacate în contenciosul administrativ, deoarece lip
seşte condiţiunea esenţială a oricărei acţiuni: hitcrosu 1. 
In afară de funcţionarul al cărui statut legal ur 
putea fi vătămat printr'un act intern, şi deci în
drituit Ja acţiunea în contencios, simplii particulari 
nu pot suferi o vătămare directă şi actuală printr 'o 
instrucţiune de serviciu care nu s'a con creţi «U înen 
mtr'un act individual. 

3. Condiţiuni privitoare la termene şi forme 

Acţiunea de contencios administrativ se poate in
tenta oricând, fiind supusă doar prescripţiunii de yt 
de am din dreptul comun. I,a această regulă generala. 
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art. 4 din legea contenciosului prevede două excep-
ţiuni: a) Acţiunile îndreptate în contra deciziunilor 
de înlocuire, mutare sau punere în retragere ale 
funcţionarilor publici, trebuesc intentate în termen 
de 30 de zile dela publicarea lor în Monitorul Oficial. 
In cazul când o deriziune nu a fost publicată, juris
prudenţa a stabilit că acest termen curge dela data 
când funcţionarul vătămat aluat cunoştinţă de ea în 
orice alt mod; b) Acţiunile în contra refuzului 
administraţii»]» de a resolva cererea adresată de un 
particular, trebuesc intentate între a 30-a zi şi a 
60-a zi dela înregistrarea cererii. Refuzul de a solu
ţiona o cerere a fost asimilat, printr'o ficţiune a legii, 
cu un act administrativ de autoritate. Iu cazul când 
autoritatea publică a respins cererea, soluţionând-o 
nefavorabil, deciziimea de respingere poate fi ata
cată oricând, ca orice act administrativ de autori
tate. Jurisprudenţa este constantă în acest sens. Tot 
jtirispmdenţa a stabilit că atunci când a expirat 
termenul de 60 de zile, particularul neglijent nu 
poate învia termenul expirat, adresând o nouă ce
rere cu acelaş obiect. Kste o soluţiune neechitabîiă 
şi nejuridică, combătută de doctrina. 

l- 'IXiU,^ DU NF, PRIMI RE 

Chiar dacă o acţiune de contencios administrativ 
întruneşte toate condiţiuniie pe care le-am cercetat 
mai sus, ea poate fi respinsă totuşi înainte de jude
carea litigiului în fond, atunci când pârâtul opune 
reclamantului anumite fine de nefirimire şi parali
zează acţiunea acestuia, prin respingerea ei ca inad
misibilă. Aceste fine de ueprimire, în materia conten
ciosului administrativ, pot fi grupate în două cate
gorii : 

A) Fine de nefirimire rezultate din 
na tuf a actului atacat 

legiuitorul a înţeles să sustragă controlului jude
cătoresc anumite categorii de acte administrative, 
a căror euumeraţiime se află în art. 2 şi 3. Este curios 
faptul că legea contenciosului administrativ a mărit 
numărul actelor sustrase acelui control, peste dis
poziţiile articolului 107 din Constituţume, care vor
beşte numai despre actele de guvernământ şi despre 
cele de comandament cu caracter militar. 

.1. Actele de guvernământ 

Jn Statul modern puterea publică este subordo
nată normelor de drept întocmai ca şi un particular. 
Kste ceeaee se numeşte în ştiinţa politică Statul de 
legalitate. Cu toate acestea, uneori, această funcţio
nare în cadrul normelor de drept este imposibilă, 
din cauza unor situaţiuni de fapt. Raţiunea de Stat 
cere, în asemenea cazuri, acte de forţă din partea 
puterii publice, care călcând legea, asigură ordinea 
în Stat. lîste foarte cunoscut principiul poporului 
roman; sahts rei •publicae swpmm lex esio. 

In faţa acestor realităţi de fapt, ştiinţa juridică 
a formulat teoria actelor de guvernământ, care sunt 

o subdiviziune a actelor admimsti.iîive de ;mtoritut'e 
cu diferenţa că ele sunt sustrase eoni rolului instan
ţelor de contencios administrativ. Teoria actelor do 
guvernământ este de origine franceză. creaţii de doc
trină şi de jurisprudenţa Consiliului de Stat, suprema 
instanţa de contencios administrativ in Republica 
Franceză şi, în oarecare măsură, şi de jiuisprudeiiţa 
Tribunalului Conflictelor, instanţa mixtă compusă 
din membrii Consiliului de Stat şi membrii Curţii de 
Casaţie, având menirea de a regula conflictele de atri-
buţiuni dintre instanţele de drept comun şi tribunalele 
administrative care, în frunte cu Consiliul de Stal, 
coiistitttesc un ordin de jurisdicţiime distinct di* 
puterea judecătorească obicinuită. Nefiind recunos
cute prin vreun text de lege, actele de guvernământ, 
în Franţa, urmează fluctuaţi unile jurisprudenţei, caii-
tinde astăzi la restrângerea lor. 

In România, actele de guvernământ au cunos
cut o consacrare legislativa pentru întâia oară în 
I905-

I.iaiute de această data, între 1866 şi 1905, nici 
nu avea rost teoria actelor de guvernământ, pentru 
motivul foarte simplu ca nu exista un sistem de 
contencios administrativ. Legea Curţii de Casaţie dîti 
1912, încearcă să dea şi o definiţiuue a actelor do 
guvernământ, făcând şi o enunieiaţiune exe»ij>ti 
gratia (cu caracter enunţiativ), pentru lămurirea 
jurisprudenţii. Constituţia din 1923 îu art. 107. 
consfinţeşte existenţa actelor de guvernământ, 
iar legea contenciosului administrativ din 1925 re
produce aproape întocmai prevederile legii din 
1912. 

In doctrina românească s'a ivit o interesantă con
troversă între profesorii Anibal Teodorescu şi Paul 
Negulescu, cu privire la caracterul actelor de guver
nământ. Primul, susţine că în dreptul românesc actele 
de guvernământ sunt acte legale (recunoscute du 
lege), cu singura deosebire ca admiuistraţiuuea are 
un drept discreţionar, sustras controlului judecătoresc. 
Profesorul Negulescu susţine că, actele de guvernă
mânt fiind prin excelenţă acte politice de forţă, vin 
întotdeauna în contradicţie cu legea. 

Art. 2 al. II din lege enunţă astfel actele de guver
nământ: «In actele de guvernământ se cuprind toaU-
măsurile luate pentru ocrotirea unui interes general 
privitor la ordinea publica, la siguranţa Statului, in
ternă sau externă sau la alte cerinţe de ordine superi • 
oară, cum ar fi: declararea stării de asediu, faptele <U* 
răsboiu care ar rezultadintr'oforţă majoră sau din nece
sităţile imediate ale luptei, toate actele de comanda
ment cu caracter militar, executarea şi interpretarea 
tratatelor şi convenţiunilor diplomatice cu Statele 
străine, măsurile împotriva epidemiilor, epizotiilor, 
inundaţiilor, foametei, tulburărilor interne, natura
lizarea, actele prin care se disolva persoanele juridice 
sau li se interzice funcţionarea conform legii spe
ciale, extrădarea străinilor şi altele de aceeaşi natură». 
Jurisprudenţa, pe cale de analogie, consideră drept 
acte de guvernământ măsurile pentru prevenirea con
trabandelor, mobilizarea armatei, interzicerea im
portului de maşini vechi, etc. Multe din soluţiunile 
jurisprudenţii sunt însă criticabile. 
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2. Actele de comandament cu caracter militar 

Actele de comandament cu caracter militar sunt 
ferite şi ele de controlul justiţiei printr'o fine de 
lieprimire, ]#e apar în dreptul nostru pentru prima 
dată în 1923, fiind consacrate prin art. 107 din 
Constituţia dela 1923, Noţiunea actelor de coman
dament militar este specifică dreptului nostru; ea 
nu există. în dreptul francez. Se pare că legiuitorul 
constituant s'a referit, vorbind de actele de coman
dament cu caracter militar, la raporturile dintre 
militari şi înaltul comandament, precum: mobiliza
rea de contingente, manevre şi operaţiuni pe teren, 
disciplina trupei, etc. 

3. Actele de tutela administrativă şi de control ierarhic 

Actele prin care autoritatea superioară aprobă sau 
anulează actele autorităţilor inferioare, sunt dease-
menea sustrase controlului judecătoresc. Kle intră 
în categoria actelor preparatorii, care prin natura 
lor nu pot fi atacate de particulari, fiind acte ce pri
vesc funcţionarea internă a administraţiuuii. Actele 
de tutela administrativă şi de control ierarhic pot 
fi însă. discutate, odată cu actul administrativ defi
nitiv. 

4. Deriziunile comisittnilor disciplinare 
Decizitmîle comisiunilor disciplinare sunt simple 

avize; ele capătă tărie numai prin decizia capului 
administra ţi unii respective. Comisiunile disciplinare 
exercită ceeace se numeşte în drept, o justiţie reţi
nută. Aceste decmuni fiind simple acte preparatorii, 
nu pot fi atacate decât odată cu actul de autoritate 
definitiv (art. 3 lit. b). 

5. Adele autorităţilor militare 
Act. 3 al. IV din lege, sustrage controlului judecă

toresc actele autorităţilor militare, care nu pot fi 
cercetate decât în privinţa decretelor de punere în 
retragere şi numai pentru cuantumul pensiunii. Aceste 
acte sunt acte administrative propriu-;dse, analoage 
actelor administraţi linilor civile. 

6. Actele Preşedinţilor Corpurilor Legiuitoare 

Actele administrative ale Preşedinţilor Senatului 
şi Camerii Deputaţilor, sunt de asemenea sustrase 
controlului contenciosului administrativ prin art. 3 
al. V. Acest text a fost declarat neconstituţional 
de către Curtea de Casaţie în Secţiuni Unite1'). 

B) Fine de ne primi re ras uitate din exis
tenţa unui recurs paralel 

De foarte multe ori legiuitorul crează diferite in
stanţe speciale pentru controlul anumitor categorii 
restrânse de acte administrative. In asemenea cazuri, 
jurisprudenţa a stabilit că instanţele de contencios 
ndministrativ nu mai sunt competente, deoarece dacă 

1) Deriziunile în Pandectele Săptămânale, 1929, p . 557 
şi Jurisprudenţa Română, 1934, P- 82. 

«s'ar încălca şi nesocoti competenţa jurisdicţhuulor 
speciale instituite prin lege »'), ar însemna să se 
încalce competenţa raţiona materiac a instanţelor 
speciale. Această teorie a recursului paralel, ;i fost 
formulată pe cale jurîsprudenţială, nefiind consfin
ţită prin vreun text de lege. Se cer însă câteva con-
diţiuni: a) acţiunea în faţa instanţei speciale sa 
ofere o cale jurisdicţiouală, să nu fie adică un 
simplu recurs ierarhic cu caracter graţios, h) culca 
specială să fie o acţiune directa, caro să ducă Iu anu
larea sau reformarea actului administrativ, adică sil 
ofere acelaşi rezultate ca şi acţiunea do contencios 
general. 

Un exemplu va lămuri teoria recursului psirnlel: 
împotriva actelor de urmărire a creanţelor publice, 
legea pentru perceperea şi urmărirea veniturilor pu
blice a pus la dispoziţia debitorilor calea con test it-
ţiuniî la urmărire. Unii debitori, nefolosind această 
cale specială, au atacat actele de urmărire în faţa 
instanţelor de contencios. După o serie de deci/iuni 
contradictorii, Curtea de Casaţie în Secţiuni Unite, 
printr'o deciziune din I929 -), a aplicat teoria 
recursului paralel, socotind inadmisibile asemenea 
acţiuni. 

MOTIVBLIţ ACŢIUNILOR D E CONTENCIOS 
ADMINISTRATIV 

In Franţa» cauzele de ilegalitate ale actelor admi
nistrative decurg din noţiunea excesului de putere 
administrativ, formată pe cale jurisprudeuţialii, no
ţiune care după Aii beri 3), se deosebeşte de excesul 
de putere judiciar, prin aceea că este mai cuprinză
toare, înglobând Aw/t; mijloacele de anulare, timummi 
cele formale. 

Motivele acţiunilor de contencios administrativ se 
pot grupa mai întâi în două categorii: motive du 
îonnn şi motive de fond. 

Motivele de formă sunt incompetenţa şi viţiile do 
formă. Un act administrativ este nul sau auulabil 
dacă a fost făcut de o autoritate care nu avea acest 
drept; de pildă un proces -veri ml de contra ven^in 
fiscală dresat de organele poliţieneşti, este nul fiind. 
făcut eu incompetenţă. Viţiile de formă constau din 
nerespectarea formalităţilor substanţiale, cerute de 
lege pentru elaborarea actului administrativ. 

Motivele de fond sunt şi ele de două categorii; 
Violarea legii şi deturnarea de putere. Prima consta 
din nerespectarea normelor de drept (Constituţiuiio, 
lege, regulament, etc), priutr'un act fie chiar valabil 
din punct de vedere formal, însă în contrazicere cu 
prevederile lor. 

Deturnarea de putere constă tot în violarea unor 
norme de drept material, cu diferenţa că ea se referii 
la cazurile când administraţiunea, 'respectând lîtcnv 
legii, depăşeşte intenţiunea ei. Curtea de Casare, ti 

>) Curtea de Casaţie s. I I I , Dec. 1166/930, publ ica ta 
în Jurisprudenţa Română, 1930, p. 367, 

") Publicată în Pandectele.'Săptămânale rg2tj, p. t\oi. 
') I,o contrâlc jnridictiomiel de l'Admlnisstrutlou, I O J C , 

p . 27. 



lCNCICU)ri.CDTA. ROMÂNII-1 

MTHAI VODĂ HUŢU 
Din volumul: L. Ditprtl — Voyage i'i Atheiies et â Constantinople, 1825 

(Din Biblioteca Ion I, C. Brătianu) 



CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ROUÂX 217 

făcut de puţine ori aplicaţiuuea teoriei deturnării 
de putere. 

INSTANŢELE DE CONTENCIOS ŞI PROCEDURA 
IN FAŢA LOR 

Prin legile din 1905 şi 1912, Curtea de Casaţie 
S. I I I , fusese instituită ca primă şi ultimă instanţă 
de contencios administrativ. L,egea contenciosului 
administrativ din 1925 a da t în căderea Curţilor de 
Apel dela domiciliul reclamantului (prin derogare dela 
principiul actor sequilur forum rei), controlul actelor 
administrative, cu recurs la S. I l I - a a Curţii de 
Casaţie, în termen de 30 zile libere dela comunicarea 
deciziei Curţii de Apel (art. 33 din legea Casaţiei din 
31 Martie 1932). Curtea de Casaţie, după ce casează 
decizia primei instanţe, poate judeca procesul în 
fond, putând să ordone chiar administrarea unor 
noui probatorii. 

Tot legea din 1925 cuprinde unele formalităţi pro
cedurale. printre care cea mai interesantă este obli
gaţiunea administraţiei de a prezenta dosarul ches
tiunii la cererea Curţii de Apel, sub sancţiunea dau
nelor cominatorii (art. 10). 

1 Jceizhmîle Curţii de Casaţie po t fi contestate. 
conform art. 735 cod. pr. civ. împotr iva lor se poate 
face şi cerere de revizuire, atunci când în faţa înaltei 
Curţi s'au îndeplinit probatorii precum şi în cazul 
art. 291 cod. pr. civ., care prevede calea revizuirii în 
favoarea Statului, pentru lipsa de apârare sau apărare 
cu viclenie. Menţionăm cu această ocazhme, că normele 
procedurale din dreptul comun se aplică de cele mai 
multe ori şi în materie de contencios administrativ, 
ori de câte ori legea contenciosului administrativ 
nu prevede norme derogatorii. 

SUSPENDAREA ACTELOR ADMINISTRATIVE 
DE AUTORITATE 

In practică, adeseori partieularul-reclamant, după 
ce a introdus acţiune, cere suspendarea provizorie 
a actelor administrative. Vechea lege a Curţii de 
Casaţie din 1912, prin art. 68 al. final, admitea suspen
darea provizorie, pe când legea din 1925 nu vor
beşte nimic de aceasta, afara de art. I I , care 
stabileşte ca recursul în casaţie este, de drept, sus
pensiv. Jurisprudenţa şi doctrina este împărţită. 
Contra suspendării pledează profesorul Anibal Teo-
dnrescu1), pe când pentru suspendare sunt profe
sorii C. O. Rarincescu2), G. Alexianu3) şi J . Ver-
nienleii4). In t r ' un articol publicat în Revista de 
Drept Public5) , profesorul Paul Negulescu, se ra
liază la această din urmă părere, după ce încă din 
1934 °), exprimase acelaş punct de vedere, aducând 
argumentul, după noi decisiv, că legea din 1925, 
dând contenciosul administrativ în căderea unor 

i) Cf. Rupurtoriul de Jm-isprml. Administrativă 1936, p. 
-2500. 

2) Contenciosul Adm. Român, 1936, p . 36"—-37^-
3) Piinilect. Supt, 1935, p. 387-
*») Rcp. Jur . Adm. 1935, p . 1679 şi T937 p. 16. 
B) Amil 1937. V- I-(3-
•) T ra t a t de Drept Administrativ, voi. I, p . 281. 

instanţe de fond (Curţile de Apel), nu s'a mai 
ocupat de chestiunea suspendării, deoarece a socotit 
că sunt suficiente normele de drept comun, ai că 
din moment ce Curtea de Apel poate anula un 
act administrativ, poate să facă şi mai puţin, 
adică să-1 suspende: qui fatest majns, potest ei 
minus. Potrivit dreptului comun (art, 66 bis cod. 
pr. civ.) preşedintele instanţei, în speţă al Curţii de 
Apel, poate suspenda provizoriu actul administrativ 
presupus ilegal, printr 'o ordonanţă -prezidenţialii (ordo
nanţă de rifiri), Când petiţionarul este lezat prin 
fapte administrative (de pildă dărâmarea unui imobil 
fără decizie administrativă), suspendarea se va acorda 
de preşedintele Tribunalului, deoarece faptele admi
nistrative nu pot fi atacate îu faţa contenciosului 
administrativ; ele pot da naştere la daune com
pensatorii în faţa instanţelor de drept comun. 

OBIECTUL ACŢIUNILOR DE CONTENCIOS 
ADMINISTRATIV 

Prin acţiunea sa, reclamantul poate obţine mai 
întâi recunoaşterea unui drept subiectiv şi anularea 
sau reformarea actului administrativ ilegal. Ca un 
accesoriu, el poate obţine şi despăgubiri băneşti, atât 
dela autoritatea administrativă, cât şi în mod solidar 
dela funcţionarul vinovat, Anularea actului ilegal 
atrage uneori după sine reintegrarea reclamantului 
îu drepturile recunoscute de lege. Jurisprudenţa mai 
stabileşte că actele administrative cu caracter re
troactiv sunt nule şi pentru trecut şi pentru viitor. 

Admiuistraţiunea inai poate fi obligată să satisfacă 
o cerere sau să modifice un act, atunci când refuză 
să resolve o cerere ce i s'a adresat (art. 1 şi 4 al. II), 
Este ceeace se numeşte în doctrină un recurs de plină 
jurisdicţiune, când instanţa de contencios administra
tiv se substituie oarecum administraţiunii, obligând-o 
la acte pozitive. Recursul de plină jurisdicţhme se poate 
exercita numai atunci când legea suprimă dreptul 
de apreciere a administraţiunii, creând în persoana 
unor anumiţi particulari, drepturi virtuale individua-
lizabile. In cazul când admmistraţiunea are un 
drept suveran de apreciere, un drept discreţionar, 
acest recurs este inadmisibil, după cum de cele mai 
multe ori este respins şi recursul în anulaţiune împo
triva actelor pozitive discreţionare. 

EFECTELE HOTÂRÎRILOR DE CONTENCIOS 
ADMINISTRATIV 

Deciziunile de contencios administrativ nu au tot
deauna un efect imediat. Astfel, în cazul când s'a 
anulat un act de înlocuire, mutare sau punere îu 
retragere a unui funcţionar, acesta nu va fi reintegrat 
decât dacă postul său mai este vacant şi numai după 
ce în viitor va deveni vacant (art. 8). Până atunci el 
primeşte salariul său şi îşi păstrează vechimea îu 
serviciu. 

Deciziunile de contencios administrativ se bucură 
de autoritatea de lucru judecat; asupra lor nu se poate 
reveni. întocmai ca şi în dreptul comun, ele au o 
autoritate relativă, adică inter parles, privind numai 



2 l 8 ENCICLOPEDIA ROMÂNIEI 

părţile care au figurat îu proces. Totuşi, Curtea de 
Casaţie S. I I I , a hotărît îu complet de divergenţă 1), 
că în materie de contencios administrativ dcciziunile 
pot avea şi efect erga omnes, — jurisprudenţă conformă 
cu realităţile vieţii sociale, pentruca un funcţionar 
reintegrat prin justiţie este reintegrat faţă de toată 
lumea, nu numai faţă de adversarul său. Juriştii 
francezi Leon Duguita*) şi Roger Bon nard 3), sunt pen
tru această soluţiune, 

EXECUTAREA HQTĂRÎR1WR COXTRA STA'CUIXI 
DAUNELE COMINATORII 

Daca autoritatea publica nu execută decizia de 
contencios administrativ în termen de 15 zile dela 
comunicarea ei, poate fi condamnată la cel puţin 500 
lei daune de fiecare zi de întârziere, corii art. 7 
din lege. Aceste daune cominatorii au fost legiferate 
pentru prima dată prin legea Curţii de Casaţie din 
1912 (art. 63), ele fiind cunoscute şi în dreptul comun 
în materie de ordonanţe prezidenţiale. 

Jurisprudenţă interpretează art. 7 în sensul că 
daunele cominatorii nu se aplica decât în cazul deci-
ziunilor pronunţate în conformitate cu procedura legii 
contenciosului administrativ, ele nefiind operante în 
materia executării hotărîrilor pronunţate de diferite 
instanţe speciale, create prin legi de drept public. 
Daunele cominatorii, spime mai departe jurispru
denţă, nu se aplică în materia executării pecuniare, 
După art. 216 din legea administrativă din 1936 
şi art. 60 din legea de urmărire din 1934, astăzi 
în vigoare, creanţele asupra autorităţilor publice nu 
se pot executa decât prin înscrierea lor în buget, — dis-
poziţiune lipsită de sancţiune, care obligă pe par
ticular la intervenţuim politice pentru ordonanţarea 
creanţei sale. Este o situaţiuue, socotită, cu drept 
cuvânt, favorabilă imoralizării vieţii publice. 

RESPONSABILITATEA CIVILĂ A STATULUI 

înainte de înfiinţarea contenciosului administrativ 
în ţara noastră, singura cale împotriva actelor admi
nistrative ilegale era acţiunea în daune, intentata 
potrivit dreptului connm în faţa tribunalelor ordi
nare. Şi astăzi împotriva actelor de gestiune, parti
cularul vătămat are numai o acţiune în daune, prin 
care poate obţine o simplă satisfacţiune bănească. 

Sub imperiul legilor de contencios administrativ, 
s'a discutat dacă acţiunea în daune împotriva acte
lor de autoritate, se poate intenta în faţa tribunalelor 
ordinare, fără un prealabil proces de contencios admi
nistrativ. Curtea de Casaţie în Secţiuni Unite4), a 
curmat această controversă liotărînd, cu drept cuvânt, 
că instanţele de contencios administrativ nu sunt 
create ca «un mijloc de protecţie îu plus, mai eficace, 
contra actelor abuzive ale autorităţii» şi că cel 
vătămat poate lua calea dreptului comun, fără o 
prealabilă acţiune de contencios administrativ. 

l) Dec. 1130/935 publ. Pattd, Săpt. 1935, p, 6Q7, 
-) Droit. const. V. II, p . 375. 
a j Precis de Droit Administraţii, M. I I . p . 231. 
*) Decizia publicată îu Panăeckh Săptămânale, 1913, 

P- 5-17-

In privinţa fundamentului juridic al responsabili' 
taţii Statului, jurisprudenţă română fixează sediul 
materiei în art. 998—1000 cod. civil. Doctrina noastră 
de drept public nu este de acord cu acest punct de 
vedere, susţinând că răspunderea Statului este intri 
Jargă, nefiind condiţionată numai de idei de u i lpâ , 
dominantă îu dreptul civil, ci Statul răspunde di iur 
îu lipsă de culpă pentru orice greşeală de serviciu, 
inerentă chiar funcţionării normale a serviciilor pu
blice. Este ceeace se numeşte în doctrina franco-
română (şi în jurisprudenţă franceză cave o consacru) 
culpa de serviciu, teorie rezultând din ideia de soli
daritate naţională între cetăţenii unui Stat. In drep
tul nostru public se citează, ca texte speciale pentru 
răspunderea pecuniară a Statului, art, 190 ,şi 107 
din Constituţie, art. 6 din legea contenciosului admi
nistrativ din 1925, iar pentru răspunderea funcţio
narilor publici, art. 14 din legea contenciosului admî-
mmistrativ, art. 13 din statutul funcţionarilor pu
blici din 1923 şi art. 28 din regulamentul Statutului, 

In dreptul comun, în afară de acţiunea în daune;, 
particularul mai are un mijloc de a înlătura un act 
administrativ de autoritate prin excepţiunea de ile
galitate. In aceste cazuri, tribunalele ordinare înlătură 
un act de autoritate sau un regulament ilegal, HOCO-
tindu-le ca şi cum nu ar exista. Bxcepţiuneu tic 
ilegalitate se poate exercita în toate felurile de pro
cese, ea rezultând din principiul formării dreptului 
pe grade (formulat în doctrina de jurisconsulţii ger
mani Kelsen şi Merkl), după care normele de dropt 
superioare primează asupra normelor inferioare: Con
stituţia asupra legii, legea asupra regulamentului, 

JURISDICŢIUNILE SPECIALE DE CONTEN
CIOS ADMINISTRATIV 

Diferite legi speciale creaza căi de contencios admi
nistrativ, derogând dela normele studiate până acum 
ale contenciosului administrativ general, 

De pildă, contenciosul special creat prin art. 7 din 
legea cadrului disponibil din 4 Mai 1933, conten
ciosul electoral organizat prin legea electorală clin 
27 Martie 1926 şi prin legile de administraţi mie locala 
din 1929 şi 1936, contenciosul legii pensiilor (deci
ziunile Casei Pensiilor se apelează la Curtea de Con-. 
turi), contenciosul fiscal (importantă ramură a con
tenciosului administrativ), contenciosul legii minelor, 
instanţele disciplinare, etc. 

Toate aceste sisteme speciale, consacrate contro
lului actelor administrative de autoritate, pot fi 
împărţite în două principale categorii: 

a) Contencioase speciale, date în căderea organelor 
aparţinând puterii judecătoreşti (contenciosul elec
toral, cadrul disponibil, etc). 

b) Contencioase speciale, date în căderea unor in
stanţe speciale administrative (Curtea de Conturi, 
Curţile Administrative, Consiliul Superior de Mine, 
Consiliul superior al Avocaturii Statului, etc). 

Cu toate că de cele mai multe ori instanţele spe
ciale administrative au şi judecători aparţinând pu 
terii judecătoreşti (funcţionând prin delegaţie), to tuş i 
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e l e ,—pr in f a p t u l că în compunerea lor intră func
ţionari administrativi şi prin faptul că judecă întreg 
procesul în fapt şi în drept, deciziuuile lor fiind 
supuse doar controlului formal al puterii judecăto
reşti, prin calea extraordinară a recursului în casaţie,— 
sunt adevăra te tribunale administrative. Numai când 
o instanţă apa r ţ i nând puterii judecătoreşti ar avea 
competiuţa d e a judeca în apel, deci în fond, deci-
ziunile unei i n s t an ţe administrative, am avea a face 
cu un contencios mixt, în care însă controlul judecă
toresc ar p reva la , având aproape întotdeauna prio
ritate. Tu tc in subsuma, deci, şi contencioasele 
mixte. Iară nici o dificultate, categoriei contencio
sului adminis t ra t iv special, dat în căderea organelor 
judecătoreşti. 

Originea instanţelor speciale administrative tre-
bueşte c ă u t a t ă de cele mai multe ori în recursul 
ierarhic. Se ş t ie că oricine poate adresa o plângere 
organelor superioare administrative, împotriva actelor 
autorităţilor inferioare. Această plângere, cunoscută 
în doctrină sub numele de recurs ierarhic, poate 
fi uneori organizata, adică i se pot fixa anumite for
malităţi procedurale, Când această organizare merge 
mai departe, recursul ierarhic graţios se transformă 
îutr'un recurs contencios, prin jurisdicţionalizarea 
organului respectiv. Caracterul distinctiv al unei 
instanţe adminis trat ive jurisdicţionale stă mai ales 
în forţa de adevăr juridic acordat deriziunilor ei. 
Când deeizuinile unei instanţe speciale au autoritate 
de lucru judecat, acea instanţă se poate socoti deplin 
jurisdicţionabi. 

CURŢILE ADMINISTRATIVE 

Legea administraţ iei locale din 3 August 1929, 
a înfiinţat t n b u n a l e administrative denumite Co
rniţele de Revizuire, Aceste comitete au fost organi
zate prin l egea din 3 Ianuarie 1930 şi prin legea din 
20 Aprilie '1933, astăzi în vigoare. Prin art. 244 al 
legii adminis t ra t ive din 1936, ele au luat denu
mirea de Curţi Administrative. In privinţa constitu
ţionalităţii Curţ i lor Administrative, este de amintit 
că ele sunt socotite de Consiliul legis lat iv ca fiind 
în contrazicere cu art. 107 din Constituţie, care arată 
că «Autor i t ă ţ i speciale de orice fel, cu atribuţiuni 
de contencios administrativ, 11a se pot înfiinţa». 
Împotriva acestui punct de vedere, profesorii Paul 
Ncjiitlescu, G. Alexianu şi / . V. Gruia, consilieri tem
porari la Consiliul Legislativ, au făcut opinie sepa
r a t ă ' ) . 

Curţile Administrat ive, formate dîu magistraţi şi 
din funcţionari de carieră, sunt tribunale administra
tive pentru administraţ i uni le locale, Curtea Superioară 
Administrativă (fostul Comitet Central de Revizuire), 
îşi arc sediul în Bucureşti, iar Curţile Locale Admini
strative (fostele Comitete Locale de Revizuire), în nu
măr de şeap te , îşi au sediul în următoarele oraşe: Bu
cureşti, Iaşi, Cluj, Chişinău, Cernăuţi, Timişoara şi Cra-

') l'ubl. de T.G. VAiilu, împreuna cu 11 vizele Consiliului 
U'iţlslutlv," în Revista de Drept Public, 1932, p. 11G şi urm. 

iova. Pe lângă aceste Curţi funcţionează aşa numiţii 
referenţi, din cadrul cărora se pot recruta de asemenea 
viitorii consilieri. Curţile au atrihuţiimi administra
tive şi atribuţiuni jurisdicţionale: 

a) Atribuţiuni Administrative. Curtea Superioară Ad
ministrativa poate da deciziinii de principiu, întoc
meşte regulamentele interioare ale Curţilor, dă avize 
la cererea Ministerului de Interne şi avize asupra 
propunerilor de disolvare a Consiliului Municipiului 
Bucureşti, etc. (art. 19 şi 38 din legea dela 20 Aprilie 
I933). iar Curţile Locale Administrative dau avize 
asupra disolvării Consiliilor judeţene şi comunale 
(art. 36). Ele pot da avize şi în orice altă materie, 
Curţile Locale pentru comune şi Curtea Superioară 
pentru judeţe (art. 41). 

b) Atribuţiuni Judecătoreşti, Curţile Administrative 
sunt instanţe de conciliaţiune în litigiile dintre admi-
nistraţiuuile locale între ele, sau între ele şi Stat, mai 
înainte de sesizarea tribunalelor competente (art. 40). 
Curtea Superioară Administrativ A judeca în primă şi ul
timă instanţă acţiunile îndreptate contra actelor juri
dice ale municipiului Bucureşti şi contra actelor 
de tutelă administrativa ale Ministerului de Interne 
(art. 38). Ca instanţă de apel, ea judecă apelurile 
contra deciziunilor Curţilor Locale Administrative. 
Acestea au competenţa de a judeca acţiunile îndrep
tate contra actelor administraţiunilor locale (judeţe 
şi comune), contra actelor de tutelă administra
tivă ale prim-pretorilor şi prefecţilor, precum şi 
contestaţiile în materia alegerilor judeţene şi comu
nale. Termenul de apel este de 10 zile dela comu
nicarea deciziei Curţii Locale, iar dacă părţile au 
fost prezente, dela pronunţare. Apelurile se adresează 
Preşedintelui Curţii Superioare, şi cele ale Curţilor 
Locale, (date numai în materie electorală), nu pot 
fi atacate cu opoziţie, dar se pot ataca cu recurs la 
înalta Curte de Casaţie S. III, recursul nefiind de 
drept, suspensiv de executare. întocmai ca şi la 
contenciosul administrativ general, Curţile Admi
nistrative judecă acţiunile în contra refuzului admi
nistraţiunilor locale de a resolva cererile particulari
lor în termen de 10 zile dela ultima sezinne a consi
liului comunal sau judeţean şi în termen de 20 de' 
zile dela înregistrarea cererii, daca actul juridic este 
de competenţa organului executiv al admiuistraţiunii 
locale (primarul, prefectul, etc.). Actele administra
tive pot fi anulate m total sau în parte. Atunci când 
ele sunt făcute cu călcarea sau omisiunea formelor 
prevăzute de lege, pot fi atacate în termen de 15 
zile dela comunicare, atât de către organele de control 
administrativ cât şi de cei cari justifică un interes 
direct, actual şi personal. Dimpotrivă, sunt nule de 
drept actele contrarii legilor în ceeace priveşte fon
dul. Această nulitate de drept se poate invoca în 
termen de 5 ani, fie prin acţiune directă, fie pe 
calea excepţiimii de ilegalitate. Vedem că legea 
stabileşte o serie de termene fatale, foarte puţin 
sistematice. Le recapitulăm indicând şi articolele 
respective din legea organică: 

a) Acţiunile contra actelor administraţiunilor locale 
şi a celor de tutelă administrativă se pot introduce 
oricând (art. 36, 38, 44, 45). 
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I>) Acţiunile contra actelor administraţiunilor locale 
având viţii de formă, se introduc în termen de 15 zile 
dela comunicare (art. 48). 

c) Acţiunile contra refuzului administraţiunilor 
locale de a resolva o cerere, se introduc în termen de 
10 ziU dela data ultimei seziuni a consiliului respectiv, 
sau hi termen de 20 zile dela înregistrarea cererii, atunci 
când actul respectiv este de competenţa organului 
executiv local {art. 46), 

d) Apelul contra deriziunilor Curţilor Locale se 
introduce in termen de 10 zile dela comunicare, iar 
dacă părţile au fost prezente, dela pronunţare. El se 
depune la Curtea Locală respectivă (art. 37). 

e) Recursul contra deciziunilor Curţii Superioare 
Administrative şi contra deciziunilor în materie 
electorală ale Curţilor Locale, se introduce tu termen 
de 30 zile, potrivit dispoziţumilov generale ale art. 
33 din legea Curţii de Casaţie, modificata la 31 Martie 
1932 fart. 37 al. III , 39). 

f) Nulitatea de drept se poate invoca in termen 
de j ani (art. 47). 

Procedura si sistemul de contencios administrativ 
în faţa Curţilor Administrative, prezintă câteva inte
resante caracteristice. O primă caracteristică constă 
în faptul ca reclamantul nu este obligat a dovedi 
u n drept vătămat, ci numai un interes direct, 
personal şi actual. Avem deci a face cu un contencios 
obiectiv, instituit, în primul rând, pentru respectarea 
ordinei legale, iar nu cu un contencios subiectiv, menit 
sa ocrotească mai ales drepturile subiective ale 
particularilor. 

Din acest punct de vedere contenciosul acesta 
special este mai larg, fiind bazat pe noţiunea de 
interes. I n Franţa, în materia administraţiilor locale, 
noţiunea de interes este atât de larg interpretată 
încât acţiunea în anulare atinge proporţiile unei ade
văra te acţiuni populare (de yilciâ, calitatea de contri
buabil comunal dă drept particularului de a ataca 
orice deliberaţiuni ale consiliului comunal, chiar dacă 
nu-1 privesc direct). La noi, Curţile Administrative 
dau de asemenea o interpretare largă noţiunii de 
interes vătămat, fără a atinge însă stadiul dreptului 
francez. 

O a doua caractăristică, este sancţiunea eficace a 
deciziunilor Curţilor Administrative. Neexecutarea lor 
de că t re funcţionarii de deciziune, atinge îndepărtarea 
lor d in serviciu, care se poate pronunţa de către Curtea 
Superioară (art. 53). Acest sistem se aseamănă oare
cum cu acela al dreptului englez, unde neexecutarea 
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injoncţiunilor tribunalelor face pasibil pe funcţ ionarul 
recalcitrant de delictul de rebeliune. O a treia ca rac 
teristică este dreptul Curţilor Administrative do. a HIÎ 
sesiza din oficiu, însă numai în două cazuri : tt) î n 
cazul nulităţii de drept care poate fi invoca tă pe 
cale incidentală în termen de 5 ani şi p ronun ţa ţ i i 
chiar din oficiu (art. 47 al. I I I ) , şi 6) în cazul i u r \ f -
cutării deciziunilor pronunţate, când Curtea Supe
rioară se poate sesiza din oficiu şi dispune îndepăr 
tarea funcţionarului recalcitrant (art. 53). O ;i pa t ru 
caracteristică este faptul că şi autorităţile a d m i n i s 
trative au dreptul deaac ţ iona , îu faţa Curţilor Admi
nistrative, organele de tutelă, contra actelor a i lmi-
nistraţiuuilor locale, şi organele administrat uimim' 
locale,' contra actelor de tutelă şi control (art , .|. |, 

45. 49)- v , 
Din cele arătate mai sus vedem ca sistemul Lumi

lor Administrative oferă o mai eficace aptirarv a 
interesului particularilor, ele fiind adevărate t r ibu
nale administrative. 

CONSILIUL S U P E R I O R AI, AVOCATURII 
STATULUI 

Consiliul Superior al Avocaturii Statului , r ival 
prin legea avocaţilor publici din 9 Mai 1933 ju th r i i , 
conform art. 33 din această lege, litigiile clînl ru 
diferitele autorităţi de Stat, inclusiv regiile coiniT-
ciale şi administraţiunile cu personalitate juridica 
proprie. (Litigiile dintre administraţiunile loca Iu îuU't: 
ele sau între ele şi Stat, se judecă tot în faţa tr ibu
nalelor ordinare, după ce în prealabil s'a îueeixut 
conciliaţi unea în faţa Curţilor Administrative). S'il 
socotit ca este nepractic ca litigiile dintre dopurin-
mentele ministeriale sa fie judecate de către t r ibu
nale, mai ales ca această situatiune era şi neiuridiert 
întrucât, potrivit art. 10 din legea pentru o r g a n i z a t a 
ministerelor din 2 August 1929, ministerele nu \\\\ 
personalitate juridică. 

Pentru a se evita eventuale surprixe rexiilviuiil 
dintr'o interpretare prea formalista a legii, pi'iu 
respingerea acţiunii ca fiind greşit îndrepţi tiu 
contra unui minister, (cum de altfel s'a şi întâmpla!; 
de câteva ori îu practica judiciară), este bine ca îu 
acţiune să se menţioneze în mod expres ca se ciiinmii 
în judecată «Statul Român, prin ministerul l e spc r -
tiv) ». Bine înţeles, serviciile publice cu personali tăţ i-
juridica vor fi acţionate în nume propriu, prin w--
prezentanţii lor legali. 
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CARACTERELE JURIDICE ALE CONTEN
CIOSULUI FISCAL 

Instanţele de drept comun în materia contencio
sului administrativ, potrivit legii din 23 Decemvrie 
1925, sunt Curţile de Apel, care funcţionează ca in
stanţe ele fond. Acestea judecă daca actul admini
strativ de autoritate este ilegal, îl pot anula, sau 
pot pronunţa daune civile până la restabilirea 
dreptului vătămat, având căderea de a judeca şi 
cererea de despăgubiri. In contra deciziunii Curţii de 
Apel se poate face recurs la înalta Curte de Casaţie 
care, în actualul sistem, are în primul rând, rolul unei 
instanţe de recurs şi, numai în caz de casare, poate 
cerceta fondul prieinei. 

l îa r osebit de aceste instanţe de drept comun, în 
contenciosul administrativ român există o serie de 
instanţe speciale, având o compunere, o competenţă 
şi o procedură determinată la anumite materii, unele 
cu caracter permanent, altele cu caracter intermitent. 
Organizarea şi funcţionarea acestor instanţe nu este 
complet independentă de puterea judecătorească. 

Din acest punct de vedere, legiuitorul special a 
căutat să nu se depărteze prea mult de principiul 
prevăzut de art. 107 din Constituţie, potrivit căruia 
contenciosul administrativ este încredinţat puterii ju
decătoreşti. Astfel, litigiile fiscale sunt judecate uneori 
în primă instanţă, înaintea unei instanţe admini
strative, dar judecarea apelului este deferită instan
ţelor judiciare. In acest fel este organizat contenciosul 
represiv fiscal. 

Alteori, litigiile sunt judecate atât în prima cât şi 
în a doua instanţă, de instanţa administrativă şi 
numai recursul în casare este rezervat competenţei 
instanţelor judiciare. 

In această categorie intră litigiile născute cu oca-
ziunea fixării drepturilor datorate fiscului. 

Care sunt raţiunile care au determinat alcătuirea 
acestui sistem specific, în materie fiscală? 

Organizarea contenciosului fiscal român păstrează 
1111 caracter judiciar, prin faptul că în compunerea 
acestor instanţe speciale intră, de cele mai multe ori, 
membri aparţinând puterii judecătoreşti. 

In al doilea rând, potrivit art. 103 din Constituţie, 
toate deciziunile acestor instanţe speciale sunt supuse 
recursului în casare, care constituie controlul superior 
din punct de vedere al legalităţii, încredinţat exclusiv 

puterii judiciare. Dar legiuitorul român a neoidiit 
totuşi în această materie oarecare precădere utluii-
nistraţiunii. Această tendinţă se exprimă în speeiiil 
în recrutarea celorlalţi judecători, chemaţi să com
pleteze instanţele fiscale şi cari sunt aleşi, de c.bireiti, 
dintre membrii administraţiei active. Preşedinţia lor 
revine însă totdeauna membrilor corpului judecătoresc. 
Membrii instanţelor simt desemnaţi de administraţia 
respectivă; mandatul lor jurisdicţional este esen|iii]~ 
mente revocabil. 

Caracteristica acestui contencios se învederează mii 
ales în organizarea contenciosului contribuţiilor diivAlt*. 

Astfel, conform art. 74 din legea eontribuţiuuiloi' 
directe, instanţele speciale care stabilesc anual veni
turile impozabile, sunt formate dintr'un riek'Kul; ni 
administraţiunii, desemnat dintre funcţionarii servi
ciului de constatare şi control al Ministerului do Fi 
nanţe, asistat de un delegat al organizaţiilor profe
sionale şi care nu are decât vot consultativ. 

Tot aşa comisiunile de apel, prevăzute de- art. yf> 
din aceeaşi lege, deşi prezidate de magistraţi, sunt 
organizate mai ales în vederea intereselor fiscului. In 
compunerea lor figurează în mod obligatoriu 1111 dele
gat al fiscului, fără prezenţa căruia ele nu ]mt 
funcţiona. Iu principiu, în compunerea lor intră si un 
al treilea membru, cu vot deliberativ, în calitate de 
delegat al contribuabililor. Acesta din urină este tniw 
la sorţi dintr'o listă de 20 de contribuabili, prezentul u 
de către administraţia interesată. Prezenţa delega
tului contribuabililor nu este indispensabila 1;» 
constituirea Comisiunii, fiindcă aceasta poale **i\ 
lucreze valabil numai cu prezidentul şi cu delegatul 
fiscului. înaintea acestor comisiuni contribuabilul 
trebue să recurgă numai la experţii agreaţi şi numiţ i 
de către Ministerul de Finanţe. 

In modul acesta, contenciosul fixării eontrilm-
ţiunilor directe este astfel organizat încât admini
straţia activă poate să aibă nu numai o garanţie 
serioasă, dar chiar să exercite o influenţă riirreli'i 
şi hotărîtoare în judecarea litigiilor. Numai* judera 1 vti 
recursurilor în casare, este deferita puterii judiciare. 

După art. 82 din legea contribuţiuuilor direete, 
recursurile în casare se judecă de tribunalele reHpee.-
tive.câud venitul impozabil este mai mic de HHMHMI 
lei. Când venitul întrece această cifră, ele se judec-it 
de Curţile de Apel, conform aceluiaş articol şi a i u l . 
2 din legea de organizare judecătorească. Pin cauza 
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acestui sistem, jurisprudenţa în această materie, cu 
atâtea instanţe de casare, este foarte variată. De 
aceea, spre a se remedia inconvenientele acestei or
ganizatului şi pentru a se stabili o oarecare unitate 
de interpretare, prin art. 2 din legea de organizare 
judecătorească, s'a atribuit în caz de contrarietate 
de deciziuni, date în materie fiscală de către aceeaşi 
Curte, sau de Curţi deosebite, procurorului general 
al Curţii de . Casaţie dreptul de a ridica chestiunea 
de principiu înaintea înaltei Curţi, în Secţiuni Unite, 
spre a fixa o interpretare a legii. 

Introducând această inovaţiune îu materie de casare, 
legiuitorul român a respectat, în interesul legii, pre
rogativele Curţii de Casaţie, îu ceea ce priveşte re
cursul. Spre a dovedi mai bine însemnătatea unităţii 
de interpretare în materie fiscală, legiuitorul cere ca 
chestiunea să fie judecată în Secţiuni-UnHe, şi pentru 
a înlătura orice nesiguranţă, în ceea ce priveşte natura 
juridică a acestui recurs, articolul 2 din legea de orga
nizare judecătorească, adaugă că această interpretare 
devine obligatorie pentru instanţele viitoare, dar că 
ea nu are nici o influenţă asupra speţei judecate. 
Astfel, concepţia legiuitorului apare în mod clar: 
încredinţând judecarea recursurilor fiscale tribunalelor 
şi Ciuţilor de Apel, el a voit să descongestioneze 
Curtea de Casaţie, prin crearea de instanţe de casare 
mai apropiate de contribuabili. Totodată, spre a 
însemna mai bine rolul îndrumător al Curţii de Ca
saţie, el i-a rezervat în mod expres dreptul de a 
unifica interpretarea legii, în caz de contrarietate de 
decizii. 

Una din părţile cele mai caracteristice ale conten
ciosului nostru, relativ la fixarea drepturilor fiscale, 
o eonstitue Comisiunea Centrală Fiscală, prevăzută 
de art. 81 citii legea contiibuţiunilor directe. Această 
Comisiune este instituită pe lângă Ministerul de Fi
nanţe, spre a stabili norme generale în ceea ce 
priveşte constatările, evaluările şi aprecierile făcute 
cu ocaziuuea determinării veniturilor impozabile. 
Aceste norme nu privesc numai amănuntele de fapt, 
ceea ce de altfel ar fi foarte natural în această ma
terie, dar ele se referă şi la interpretarea legii, fiindcă 
art. 81 arată categoric că: «Normele stabilite prin 
aceste deeiziuni după aprobarea dată de Ministerul 
Finanţelor, sunt obligatorii pentru instanţele de fond 
îu judecarea cazurilor asemănătoare, atât la impu
nerile ce mai sunt de stabilit, cât şi la judecarea 
apelinilnr de către Cotuisiunile de apel. 

<i Judecarea apelurilor în contra impunerilor pentru 
care s'au introdus reclamatului la Comisiunea Centrală, 
va li suspendată până la comunicarea deeizhinii, 
acelei Comisiuni ». 

Treime sa observăm că în aceste norme generale 
relative la constatări, evaluări p aprecieri, residă o 
mare parte din contenciosul fiscal de interpretare al 
eontribuţiunilor directe, rezervat exclusiv acestei 
ins tanţe 

Procedura acestei Comisiuni Centrale, după art. 81 
din legea eontribuţiunilor directe, nu admite desbateri 
contradictorii; părţile interesate neputând decât să 
prezinte memorii pe care Comisiunea este obligată 
să le ţină în seamă cu ocazia judecării. In felul acesta, 

orice litigiu asupra contribuţiilor directe este, teoretic, 
de competenţa a două jurisdicţii speciale administra
tive, care se exercită simultan, in ceea ce priveşte 
faptele, competenţa revine eomisiimilor de impunere 
şi eomisiimilor de apel, iar îu ceea ce priveşte nor mele 
generale privitoare la constatări, evaluări si aprecieri, 
competenţa revine Comisiimii Centrale. Când o che
stiune relativă la aceste norme generale este ridicată 
înaintea eomisiimilor de fond, judecata se amână până 
când Comisiiinea Centrală, sesizată printr'un memoriu 
separat, se pronunţă asupra ei printr'o deei/.iune 
care devine obligatorie pentru comisiunile de fond. 
De aci rezultă o oarecare timiditate pentru eonii-
siunile fiscale de fond, îu sensul că ele îşi exercită 
jurisdicţia în special asupra faptelor. Trebue să recu
noaştem că acest sistem, introdus îu România prin 
reforma eontribuţiunilor directe, făcută îu 1923 de 
Vintilă Brătianu, pe atunci ministru de finanţe, func
ţionează actualmente fără prea mari greutăţi, şi că 
jurisprudenţa fiscală fixată în răstimp de mai bine 
de un deceniu, a exercitat o influenţă eficace asupra 
lucrărilor practice ale eomisiimilor. 

Pacă legiuitorul român a organizat contenciosul 
eontribuţiunilor directe îu cele mai mici amănunte, 
nu tot astfel se prezintă situaţia în materie de contri-
buţiuni indirecte, unde, fără o concepţie- bine definită, 
el a lucrat după nevoile întâmplătoare care se pro 
zentau. Astfel, a instituit în materie vamală, Comi
siunea de Experţi, prevăzută de art. 125 legea vămilor 
şi Comisiunea Centrală Vamală, prevăzută de art . 2 
al aceleiaşi legi, instanţe speciale însărcinate să 
judece litigiile născute cu ocaziunea fixării dreptu
rilor de vamă. Membrii acestor comisiuni, în cea 
mai mare parte desemnaţi de administraţie, judecă 
toate contestaţiile ridicate de declaranţi, nemulţu
miţi de taxarea fixată de către taxatorii vamali, 
precum şi contestaţiile tarifare introduse înaintea 
tribunalelor cu ocazmnea judecării apelurilor în 
materie represivă fiscală. 

Legea specială nestabilind nici o procedură de urmat, 
aceste comisiuni j-udecă fără prezenţa contribuabilului 
şi, cele mai adesea, numai după datele oferite de 
administraţie. 

In celelalte materii de contribuţii indirecte, în lipsa 
unui contencios special de fixare a drepturilor, con
tribuabilul nu are posibilitatea să discute impunerea 
decât cu ocaziunea perceperii. Numai prin con
testaţie la executare, — pe care el trebue să o in
troducă la judecătorie sau tribunal, după cum suma 
urmărită este sub sau depăşeşte 50.000, lei, — i se 
deschide acest drept. • 

EVOLUŢIE ISTORICĂ 

In organizarea trecută a Principatelor Române nu 
există nici o procedură având de scop înlăturarea arbi
trarului administrativ în stabilirea şi perceperea 
impozitelor. 

In regulă generală, impozitul era un act discreţi
onar şi absolut al Domnului, îu sensul că el avea tot
deauna dreptul de a-1 stabili, singur, sau cu consilii-
ţimântul Divanului, 
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Sistemul de impunere întrebuinţat era <msla », im
pozit colectiv repartizat pe sate, contra căreia nu 
puteau avea loc reclamaţii individuale asupra sta
bilirii. Reclamaţiile ce le judecau administratorii re
gionali «căpitanii o în Muntenia şi «pârcălabii» în 
Moldova, cari aveau atributului fiscale şi în mod 
accesoriu jurisclicţionale, se refereau numai la faptele 
reprobabile ce le săvârşeau funcţionarii inferiori cu 
ocazia strângerii impozitelor. Cu alte cuvinte, nu se 
poate vorbî de un contencios, ci cel mult de un recurs 
ierarhic. 

Regulamentul organic care organizează mai temei
nic Principatele, nu prezintă mei el un pas înainte 
în această materie. Se schimbă doar vechiul sistem 
de impozite, introducându-se impozitele de cotitate. 
Inovaţia constă numai în modul de stabilire al im
pozitelor pe veniturile din comerţ, industrie şi me
serii , care se face prin comisiuni administrative. 
« Jăluirile» pe care le aveau la îndemână contri
buabilii, erau tot recursuri ierarhice. 

Abia la 1860 începe în dreptul nostru existenţa 
de fapt a unor jurisdicţii administrative, când se 
înfhiţeazâ primul contencios privitor la stabilirea im
pozitelor pe venitul net al proprietăţilor funciare. 
FroţmetariU care se socotea asuprit cu evaluarea 
veniturilor proprietăţii sale, făcută de funcţionarul 
fiscal, putea reclama prin prefectura districtului în
dreptarea evaluării, în termen de trei luni. Fiscul 
putea şi el contesta evaluarea. Judecata se făcea 
de către o << comisiune de preţuire», compusă din 
patru arbitri, doui aleşi de fisc şi doui de către pro
prietarul interesat. 

După 1S66 se crează o serie de comisiuni de impu
nere, dar cari nu aveau nici acestea caracterul de 
tribunale administrative. 

In epoca ce urmează, priutr'o serie de legi suc
cesive, se împământeneşte la noi în materie de im
pozite directe,sistemul comisiunilor, formate din repre
zentanţi ai fiscului şi ai contribuabililor, iar pentru apel 
comisiuni mixte în a căror compunere intră şi magis
traţ i . Acest sistem dăinuieşte şi azi. Recursul în 
schimb a fost multa vreme în competenţa exclusivă 
a Curţii de Casaţie. Numai impozitele indirecte au 
avut o evoluţie normală, contenciosul lor fiind de
ferit prin diverse legi speciale, instanţelor judecăto
reşti obişnuite. 

ORGANIZAŢIA ACTUALĂ A CONTEN
CIOSULUI FISCAL 

CONTENCIOSUL DE STABILIRE 
A IMPOZITELOR 

I n stabilirea oricărui impozit se disting două ope
raţiuni: una de aşezare a impozitului şi una de lichi
dare. Operaţiunea de aşezare constă în determinarea 
exacta a materiei impozabile, adică a bazei materiale 
cantitative de impunere. 

Trebtie apoi sa se aplice acestei baze impozabile 
cotele de impunere, cari sunt adesea foarte complexe 
şi cari pot fi diferite după situaţiunea personală a 
contribuabilului. Această aplicare a tarifului, la 

materia impozabilă, fie că este efectuată pr in p r o -
cesul-verbal de impunere, cum este la impozitul d i rect , 
fie că este inclusă în ansamblul operaţiunilor fiscale, 
cum este la impozitul indirect, constitue l ichidarea 
impozitului şi determinarea datoriei contribuabilului 
faţă de fisc. 

Iu general, impozitul direct este pe rcepu t în 
baza unui rol, care constitue titlul executoriu tiî 
fiscului. Impozitul indirect, din contra, este pc ivepiu 
cu ocazia unor fapte, după un tarif uniform, lu-fa1-
câudu-se o determinare individuală prealabilii, a sitniti 
de plată, de către organe distincte de cele de per
cepere, ca în cazul impozitului direct. Cu alic cu
vinte, impozitele indirecte nu cunosc în SIMECUIH! 
nostru fiscal, un contencios de stabilire. Acrt-aşi 
administraţiune şi uneori acelaş agent s u n t corn-
petenţi să fixeze suma de plată şi s'o porci-iip/î, 
îndată ce faptul generator al impozitului a ajuns iii 
faţa fiscului. 

Beciziunile administrative de taxare, de cx . : vi/a 
pusă pe acte în materie de timbru, taxarea la im
pozitul pe lux şi cifra de afaceri, etc, sun t prin na
tura lor revocabile. Actele de constatare a acestor 
impozite sunt retractabile de administraţiune, j>riu 
faptul că împotriva lor nu este rjrevăzutu nici ocak! 
directă de atac. 

Contribuabilul n'are posibilitatea de a discul» nu-
punerea decât cu ocazia perceperii, în urnui opoziţiei 
sale la actul administrativ de executare. Conteiiciiwvu 
impozitelor indirecte este organizat dar, î i i tr ' im con
tencios de percepere şi urmărire, legându-He liuinui 
în urma refuzului contribuabilului de a plă t i impo
zitul. 

Administraţiunea impozitului direct cere în tervet l -
ţunea succesivă a două serii de organe sau. u^t-uţr,-
cari sunt competenţi: 

1. în materie de aşezare şi verificare; 
2. în materie de percepere. 
Din această cauză, în sistemul nostru lejţitfluliv 

impozitele directe dau naştere la două feluri ric> re
cursuri, unul cu ocazia stabilirii şi altul cu ocazia 
perceperii lor. 

Adevăratul contencios administrativ special fiiuml, 
îl constitue însă contenciosul de stabilire a cnntri-
buţiunilor directe, care este dat în căderea unor in
stanţe administrative ori mixte, seini-administrative, 
semi-judiciare, 

Comisiunile de 'primă instanţa 

Contenciosul special organizat de legea p e n t r u uni
ficarea coiltribuţiunilor directe nu se referă la lua te 
impozitele directe prevăzute de această lege. I ' c u l n i 
motive de ordin practic, din cele 6 impozite d i rec te 
elementare, impozitul pe venitul valorilor mobi l ia re 
şi impozitul pe salarii nu se percep în v i r tu tea u imi 
act administrativ de impunere, ci prin aşa m i n u t u l 
procedeu al stopajului la sursă. 

_ Impozitul pe veniturile societăţilor agricole-, i m p o 
zitul pe venitul proprietăţilor clădite, impozi tul ite 
veniturile comerciale şi industriale şi iiirpozitul p e 
veniturile din profesiuni şi ocupaţiuni neinipusu la 
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celelalte impozite, la care se mai adaugă şi impozitul 
aupra cotă, tmriează calea contenciosului de stabi
lire prevăzută de lege, 

Pentru constatarea veniturilor impozabile şi sta
bilirea impunerilor anuale, legea coutribuţiunilor di
recte organizează procedeuri speciale cărora le dă 
caracterul de prima instanţă. Iu realitate, comisi-
ttnîle de impunere sunt organe cu caracter admini
strativ, procesele verbale de impunere fiind acte 
administrative. împotriva acestui fel de acte, legea 
organizează căi speciale de atac, puse la dispoziţia atât 
a contribuabilului interesat cât şi a fiscului. 

Actele de impunere sunt acte administrative cu 
caracter jurisdicţional, nipivtând fi revocate de ad-
niinistraţiune pe cale unilaterală. Refromarea lor nu 
este posibilă decât în faţa instanţelor de apel sau 
de recurs, stabilite de lege. 

In prima instanţă impunerea se face printr'o pro
cedură deosebită, după cum este vorba de impunere 
prin recensământ sau de impunerea anuală. 

a) Impunerea prin recensământ. Impozitele pe veni
turile proprietăţilor agricole (art. 3 şi urm.) şi pe 
veniturile proprietăţilor clădite (art. 13 şi urm. ), sunt 
stabilite pe baza veniturilor impozabile constatate, 
din 5 în 5 ani, ele comisii de recensământ, alcătuite 
din; un delegat a l consiliului judeţean sau, în comu
nele urbane, un delegat al consiliului comunal; un de
legat al fiscului, desemnat din corpul de constatare 
şi control al funcţionarilor Ministerului de Finanţe, 
şi un delegat al contribuabililor, desemnat, prin tra
gere la sorţi, de către judecătorul ocolului respectiv, 
iar pentru oraşele unde sunt tribunale, de către pre
şedintele sau primul preşedinte al tribunalului, dintr'o 
listă de 20 contribuabili, ştiutori de carte, cunoscă
tori ai condiţiilor locale şi cari nu sunt funcţionari 
publici. 

b) Impunerea anuală. Constatarea veniturilor im
pozabile şi stabilirea impunerilor anuale în prima 
instanţă, pentru impozitele din veniturile comer
ciale, industriale şi profesiuni, se face conform art. 
76 din lege, de im delegat al fiscului desemnat din 
corpul funcţionarilor de constatare, control şi ins
pecţie al Ministerului de Finanţe, sub supravegherea 
inspectorilor financiari, sau a unui delegat special 
al. Ministerului ele Finanţe. Pentru cazurile de im
punere la veniturile comericiale şi industriale, dele
gatul fiscului însărcinat cu constatarea veniturilor 
impozabile şi stabilirea impunerilor va fi asistat de 
un delegat numit de Camera de Comerţ şi Industrie 
respectivă; iar pentru cele profesionale, de un dele
gat numit de organizaţiile lor, recunoscute prin lege. 
Delegatul Camerei de comerţ sau al organizaţiilor 
profesionale are vot deliberativ. 

c) Impunerea, -prin clasificare. Pe lângă impunerile 
anuale şi prin recensământ, legea contribuţiunilor 
directe mai prevede impuneri pe o perioadă de trei 
ani, a micilor comercianţi şi industriaşi, al căror venit 
impozabil este cuprins între 5.000—300.000 lei, con
form unei tabele care cuprinde 13 clase de impozit, 
cât şi a micilor meseriaşi cari îndeplinesc condiţiunile 
art. 13 din legea asupra impozitelor pe lux şi cifra de 
afaceri din 31 Dec. 1932 (art. 30 şi 48 I.. C. D.) 

Căile de atac ale impunerii 

Apelul, Contribuabilul sau fiscul, nemulţumiţi de con
statările primelor instanţe, pot face apel împotriva 
procesului-verbal de impunere în termen de 20 zile, 
socotite pentru contribuabil dela comunicarea pro
cesului-verbal de impunere, iar pentru fisc, dela 
data lui. 

Apelurile se fac şi se înregistrează la Adminis
traţia de constatare a impozitelor sau la circum
scripţia de constatare a oraşului nereşediuţă, îu care 
funcţionează comisiunea de apel. 

Comisiunile de Apel pentru judecarea apelurilor 
fiscale, se alcătuesc din; a) primul preşedinte .sau 
preşedintele tribunalului, dacă acesta are o singură 
secţie, sau un magistrat delegat de el, ca preşedinte; 
b) un delegat al fiscului şi c) un delegat al contribua
bililor, desemnat prin tragere la sorţi de preşedin
tele Tribunalului, dintr'o listă de 20 contribuabili, 
care nu sunt funcţionari publici. 

Pentru apelurile referitoare la impunerea venitu
rilor din comerţ, industrie şi profesiuni, delegatul va fi 
desemnat de Camerele de Comerţ şi de organizaţiile 
profesionale respective. 

Motivele de apel şi actele pe care se sprijină apelul, 
vor fi depuse fie prin petiţia de apel, fie printr'un 
memoriu separate, până în ziua fixată pentru judecată. 

Comisiunele de Apel sunt obligate să judece după 
memorii şi actele prezentate, chiar în lipsa apelan
tului. 

Comishmile de apel judecă în. şedinţă publică. îna
intea lor contribuabilii pot fi asistaţi de avocaţi, 
iar fiscul poate fi apărat printr'un delegat special. 

Comisiuuile de apel nu pot discuta şi decide asupra 
unor chestiuni ce n'au fost apelate. 

Principiul desbaterilor contradictorii trebue scru
pulos respectat. Procesele verbale de şedinţă trebue.se 
semnate de toţi membrii cari au făcut parte din com
pletul de şedinţă. Comisiunile de apel sunt ţinute să 
motiveze deciziuniie ce dau şi sa le pronunţe îu 
public. Conform art. 100, hotăririte inst&nţelor de 
apel ca şi ale acelora de recurs şi de impunere 
se dau fără drept de opoziţie. Deşi legea mt prevede, 
jurisprudenţa a stabilit că este admisibilă contes
taţia contra deciziilor comisiilor de apel, conform art. 
400 şi urm. din procedura civilă, pentru cazurile când 
nu s'au respectat cu ocazia judecăţii regalele de pro
cedură. 

Toata procedura pentru constatarea impozitelor, 
deci şi a apelului, este scutită de timbru, cu excep
ţia recursurilor în casare, conform art. 101 din lege. 

Recursul, Contribuabilul sau fiscul pot face recurs 
în contra deciziunii Comisiunii de Apel pentru motive 
de exces de putere, omisiune esenţială, incompetenţa 
sau violare de lege, în termen de 30 zile, socotite 
dela pronunţare atât pentru fisc cât şi pentru con
tribuabil, dacă a fost prezent, sau dela comunicarea 
deciziei dacă, la judecarea apelului, contribuabilul 
a fost lipsă. 

Recursul se declară la administraţia respectiva, 
care va trimite dosarele în termen de 30 de zile: tri
bunalului local, când venitul impozabil care face ol)ico 

http://trebue.se


2 2 6 ENCICLOPEDIA ROMÂNUL 

tui litigiului din deeiziunea Coniisiunii de Apel, nu 
trece de looo.ooo lei şi Curţii de Apel, dacă obiec
tul litigiului trece de 100.000 lei. 

Motivele de recurs trebuesc formulate în confor
m i t a t e cu art, 36 din legea Curţii de Casaţie, în prima 
p a r t e a petiţhmii de recurs sub forma, enunţiativa 
iar în partea doua să urmeze des voi tarea, sub sanc
ţ iunea nulităţii recursului. 

Potr iv i t art . 1S4 din L. C. D., motivele de recurs 
t rebuesc depuse în scris şi In prima zi Eixată pentru 
judeca tă . 

Conform art. 101 al. 3 şi 4, contribuabilul recurent 
sau int imat este citat înaintea instanţei de recurs cu cel 
p u ţ i n 8 zile înainte de termenul fixat pentru judecată. 

Pe t i ţ ia de recurs ca şi citaţiunile în faţa instanţei 
de recurs se fac pe timbru. 

Ar t . 85 prevede în caz de casare a deeiziunei 
Comisiuneî de Apel, trimiterea afacerei înaintea ace
leiaşi comisiuut de apel, care este obligată să refacă 
impunerea în conformitate cu decizia de casare. Dacă 
în recursuriîe judecate de Tribunal se poate reface im
punerea după acteledela dosar, însuşi Tribunalul evocă 
fondul şi stabileşte impunerea. In caz de casare a 
deciziei. Curtea de Apel care judeca ca instanţa de 
recurs, nu evoacă fondul, ci trimite afacerea înaintea 
aceleiaşi comisiunî de apel care a se va conforma. 
Dacă. Comisiunea de Apel nu se conformează deci
ziei de casare, această a doua decizie poate fi ata
c a t ă cu recurs în acelaş termen şi sub aceleaşi forme 
ca cea dintâi. Iu acest caz, instanţa de recurs evocând 
fondul , va judeca în ultima instanţă. 

Procedura stofajului la sursă 
N u toate impozitele directe se stabilesc prin pro

cedura specială a instanţelor de impunere, apel şi 
recurs , examinată mai sus. 

Astfel, impozitul asupra veniturilor valorilor mo
bil iare (art. 22 Iv.C.D.), impozitul pe salarii (art. 43 
ly.C.D.) şi impozitul asupra câştigurilor ocazionale 
(art . 51 lit. a L.C.D.), se percep pe cale de reţi
ne re de către debitorii veniturilor arătate. Debi
torii veniturilor mobiliare (dividend, cupoane, dobânzi, 
r e n t e viagere dela 25.000 lei în sus, tantieme); 
debitorii veniturilor din salarii (salarii, lefuri publice 
şi pr ivate , remuneraţii, gratificaţii, indemnizaţii de 
orice fel, participări la beneficiu, pensiuni, rente viagere, 
ma i mici de 25.000 lei anual), precum şi debitorii 
câştigurilor ocazionale, din afaceri izolate, ori dinremize 
în tâmplătoare , care nu sunt supuse altor impozite ele
m e n t a r e , sunt obligaţi a reţine la plata veniturilor 
enumerate , impozitul aferent, şi a-1 vărsa la S ta t 
în m a x i m u m o lună de zile dela reţinere. Conform 
acestei proceduri, constatarea venitului impozabil, 
o face însuşi debitorul venitului, în momentul plăţi i ; 
ul ter ior , în momentul vărsării impozitului la Stat , 
o rgane le fiscale de constatare verifică dacă debitorul 
ven i tu lu i a executat reţinerea în conformitate cu 
dispoziţiunile legii. 

Stabilirea impozilelor vamale 

Spre deosebire de majoritatea impozitelor indi
rec te cari nu pot fi puse în discuţie decât cu ocazia 

contestaţiei de urmărire în materie vamală , Jo<r<>H 
vămilor organizează «comisia de experţi » si « c o m i s i a 
centrală vamală» cari simt instanţe speciale p e n l r i i 
judecarea litigiilor născute cu ocazia stabilirii d r e c 
turilor de vamă. 

Art. 125. prevede ca orice contestaţii ivite îi 11 r*• d e 
claranţi şi biroul vamal se vor supune comisiei dt* 
experţi, instituita pe lângă direcţia vămilor, ouiv sv; 
va pronunţa asupra naturii , felului, calităţii, v u l n r i i . 
originei sau întrebuinţării mărfurilor. 

Comisia de experţi se compune din: 1. un delegat : 
permanent al Ministerului de 'Finanţe, ales d i n t r e 
funcţionarii superiorii ai direcţiei vămilor ; :'.. nu f"iuu> 
ţîonar superior al Ministerului de Industrii1 şi Conuri ţ, 
din Direcţia Industriei sau Direcţia Minelor, d e l i c a t 
după specialitate ; 3. mi expert ales prin trageri- la sorţ-
diutr 'un tablou ele experţi recomandaţi de- U n i u n e a 
Camerelor de Comerţ şi Industrie sau de U iumur i 
Camerelor de Agricultură. Hotărârile comisiei si? d a u 
cu majoritate şi sunt obligatorii. 

Comisia se pronunţă într 'un termen de m a x i m u m 
30 zile dela da ta înregistrării contestaţiei, la direcţia 
vămilor. 

In caz când contestatorul nu este mul ţumi t vu 
decizia direcţiei, el se rjoate adresa comisiei CCHIHITL1 

vamale, inst i tui tă pe lângă direcţia vămilor.. Coiw-V.v 
centrală vamală este formată din: directorul vămilor, 
directorul industriei, din Ministerul Industriei şi Co
merţului, sau delegaţii lor, şi diutr 'un specialist m 
chestiuni vamale şi tarifare care nu face par te d in 
corpul funcţionarilor, desemnat de ministru. 

Comisia centrală vamala examinează daca url icu-
lele din tarif aplicate mărfurilor constatate, co respund 
hotărârii pronunţate de comisia de experţi usnj.nu 
materiei, felului, calităţi, ivalorii, originei sau î i i h i v 
bumţării mărfurilor, şi decide cu majoritate de vot n i î , 
articolele din tarif ce trebuesc aplicate. 

Deciziile coniisiunii centrale vamale au p u t e r e a 
lucrului judecat şi sunt obligatorii a tâ t pentru i l i ive-
ţia vămilor cât şi pentru contestatei- şi nu voi* p n l e a 
fi atacate înaintea ni ci unei instanţe adni inis lndivd: 
sau judecătoreşti. 

Stabilirea impozitului pe succesiuni 

Impozitul pe succesiuni stabilit de legea l i in luul i i i 
îşi are organizată, spre deosebire de taxele tir t i m 
bru, o procedură specială de stabilire, indeul ieu c u 
aceea pentru stabilirea impozitelor directe. 

Constatarea succesiunilor şi impunerea lor se far*,1 

de către funcţionarii fiscului, desemnaţi în aces t sunt» 
de Ministerul de Finanţe. 

Procesele verbale de constatare şi impunere u s u c 
cesiunii, pur tând viza administratorului f î i m n d i i r , 
se comunică celor în drept conform procedurii p r e v ă 
zută de art. 98 din legea coutribuţiunilor (lirei:!**. 

Contribuabilul cât şi fiscul pot face apel e o j i l r u 
procesului verbal de impunere, în termen de 20 /.ik» 
dela comunicarea procesului verbal. 

Compunerea comisiunii de apel este cea p rev i i / a iUi 
de legea C. D. 

http://usnj.nu
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Deci mini le couiisiunii de apel rămân definitive în 
ce priveşte chestiunile relative la constatarea de fapt, 
la evaluări, la aprecieri. 

Conform, art. 62, contribuabilul sau administraţia 
financiară pot face recurs, în termen de 30 zile dela 
comunicarea decîziunii, pentru motive de exces de 
putere, omisiune esenţială, necompetenţă sau violare 
de lege. 

Rcclamaţiile se declară la administraţia financiară, 
sau direct la instanţele judecătoreşti conrpetmte 
pentru judecarea lor. 

Kle se judecă la Tribunal, dacă valoarea impozitelor 
stabilite este mai mică de 20.000 Iei, iar dela această 
valoare în -sus, de către Curtea <le Apel a locului unde 
s'a deschis succesulneea. 

Comisiunile speciale şi cele de apel se pot convoca 
în cursul anului, oricând, după trebuinţă (art. 63). 

CONTIîNClOSUIv DI.; PERCEPERE ŞI URMĂRIRE 

Gradele de urmărire 

Principiile şi regulile juridice ale acestui conten
cios sunt prevăzute de legea pentru perceperea şi urmă
rirea venituiilor publice ale Statului din 5 Mai 1934, 
cu modificările aduse la 1 Apiilie 1935. Această lege 
are un caracter general de percepere şi urmărire nu 
numai a impozitelor directe şi indirecte, dar şi a 
veniturilor nefiscale. Totuşi, această procedură de 
urmărire are un caracter fiscal dominant. 

Pentru plata impozitelor indirecte, fiscul poate con
strânge contribuabilul sa plătească imediat ce faptul 
generator al impozitului a ajuns 111 faţa sa. 

I,a impozitele directe din potrivă, organele de 
percepere fiind distincte de cele de constatare, se 
prevede tiu termen între operaţiunea fiscală a sta
biliri, şi realizarea plăţii. Există o disociaţiune între 
diferitele operaţiuni fiscale cari se efectează succesiv, 
După constatarea impozitelor, de obiceiu, fiscul 
avertizează pe contribuabilul care nu s'a prezentat 
la cassă, trimiţândtt-i o somaţiune de plată şi dându-i 
uu anumit termen, înainte de a proceda la urmărirea 
forţată. Aceiaşi regulă se aplică şi impozitelor indi
recte date în debit. 

Legea prevede următoarele trepte de urmărire: 
a) Somaţia de'[dală (art. 6 şi urm.), Dacă în termen 

de 15 zile dela da ta exigibilităţii veniturilor publice 
debitate, contribuabilul nu achită debitul său, per
cepţia de circumscripţie emite o somaţie de plată, în 
care arată suma de plată şi natura ei, cu menţiunea 
că la caz de neurniare seva sechestra şi vinde averea 
mobilă a contribuabilului. 

h) Sechestru (art, 12 şi urm.). Dacă în termen de 
15 zile dela înmurnirea sau predarea somaţiei, debi
torul iui achită sumele datorate, se procedează la 
sechestrarea averii mobile. Aplicarea sechestrului se 
constată prin încliccre de proces-verbal. Obiectele 
sechestrate vor pu tea fi lăsate pe loc, în paza şi custo
dia debitorului, sau a unui custode desemnat de fisc, 
sau vor putea fi ridicate şi depozitate în altă parte, 
care va putea fi şi sediul percepţiei. Ori de câte 
ori obiectele sechestrate sunt depozitate în altă 
parte, se va desemna un custode, altul decât de

bitorul. Retribuţia cusuidehu va fi stabilită de 
administratorul de încasări şi plaţi si nu va putea 
depăşi 5 % din debit. Ea va eadea'în sarcina de
bitorului. 

c) Vânzarea mobiliară. (Art. 19 şi rum.). Ducă 
datoria nu este achitată în termen de 15 zile dela 
data procesului-verbal de sechestru, se va fixa 
termen de vânzare, emiţându-se publicaţiile devali
zare, în care se va arăta locul şi data vânzării, 
averea mobilă ce se va vinele şi suma pentru care 
se face urmărirea. Termenul de vânzare nu va putea 
fi mai scurt de 25 zile dela data procesului-verbal 
de sechestru. 

Vânzarea se va face hi domiciliul debitorului, la. 
la locul unde obiectele au fost depozitate, sau pe 
o piaţă publică, între orele 10—18. 

Vânzarea se va face prin licitaţie publică, de către 
un funcţionar al fiscului delegat de perceptor şi în
soţit de un agent poliţienesc în comunele urbane 
şi de notari în comunele rurale. Dacă suma oferită 
la licitaţie este vădit derizorie, adjudecarea nu se 
va putea face decât cu aprobarea administratorului 
de încasări şi plăţi, în cazul de urmărire până la 
200,000 lei, iar în celelalte cazuri numai cu apro
barea Ministerului de Finanţe. 

Legea pentru perceperea şi urmărirea veniturilor 
publice, prin art. 26, scoate de sub urmărire urina 
toarele obiecte: 

1. paturile, aşternutul, îmbrăcămintea şi ustensi
lele casnice, strict necesare datornicului şi familiei 
sale ; 

2. dout trăgători de muncă; un ramator; o vacă 
cu lapte sau patru capre sau şase oi, după ale
gerea debitorului, împreună cu nutreţul trebuincios 
pentru două hinî, precum şi seminţele trebuin
cioase pentru arătură; 

3. carul sau căruţa, sacaua, plugul sau al te ase
menea obiecte de muncă sau transport; 

4. cărţile trebuincioase profesioniştilor de orice 
natură; 

5. maşinile, uneltele şi instrumentele necesare 
la învăţătura practică sau la executarea unei me
serii sau profesiuni până la valoarea de lei 15.000, 
după alegerea debitorului; 

6. echipamentele militare. 
d) Poprirea (art. 28). Percepţiile fiscale voi" putea 

înfiinţa popriri în mâinile terţilor cari datorează 
sume de bani şi orice alte valori debitorilor sfa
tului sau autorităţilor şi instituţiilor, în favoarea că
rora se face urmărirea. Poprirea se va face prin-
tr 'un proces-verbal, care va arăta sumele de bani 
urmărite. Popririle vor fi definitive, fără a îi HIUJIISO 
Ia formalitatea validării. 

e) Urmărirea generală a veniturilor imobiliare. 
(art. 30. şi urm.). Deasemenea, percepţiile fiscali! 
vor rjutea înfiinţa urmărirea generală a veniturilor 
averii imobile a debitorilor, producătoare de venit, 
dresând un proces-verbal 111 care se va arăta imo
bilele şi veniturile urmărite. 

Urmărirea generală a veniturilor se poate face 
prin obligarea chiriaşilor şi arendaşilor de a vărsa 
direct la percepţia respectiva toate chiriile şi aren-
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zile datorate, sub sancţiunea răspunderii pentru su
mele nevărsate. Dacă se dovedeşte că debitorul face 
contracte de închiriere sau arendare nesincere, sau 
cu preţuri necorespunzătoare, precum şi în cazul 
când imobilele rămân neînchiriate sau nearendate, 
administratorul de încasări şi plăţi este în drept a 
desemna un administrator girant al imobilelor. Ad
ministratorul girant este obligat a vărsa veniturile 
încasate la percepţie, pe măsura încasărilor, şi a 
depune conturile de gestiune odată cu vărsarea. 
Aprobarea conturilor de gestiune, va fi dată de tri
bunalul locului, cu citarea părţilor. 

f) Administrator-sechestru. Dacă fiscul constată ca 
nu poate să încaseze impozitele sau orice alte 
datorii din cauza unor operaţiuni şi acte făcute 
pentru a împiedeca realizarea drepturilor sale, pre
cum şi în cazul când urmărirea impozitelor şi a 
oricăror alte datorii nu se poate face pe căile nor
male, se va putea înfiinţa un administrator-sechestru, 
asupra întreprinderilor industriale, comerciale şi ci
vile, cu aprobarea prealabilă a Ministerului de Fi
nanţe şi cu dresarea unui proces-verbal, care va 
arăta: întreprinderea sau comerţul pus sub seches
tru şi persoana însărcinată a executa atribuţiunile 
de sechestru. 

g) Urmărirea imobiliară. Administraţia de înca
sări şi Plăţi sau autoritatea urmăritoare, va putea 
cere şi vânzarea imobilelor debitorilor înscrişi în roluri. 

Vânzarea imobilelor de orice natură, se va face 
prin mijlocirea tribunalului locului unde se afla 
situat imobilul, iar în teritorile unde fiinţează insti
tuţia cărţilor fuuduare, prin mijlocirea instanţelor 
de cărţi fuuduare competinte. 

Instanţa primind cererea, ordonă de îndată prin-
tr'un jurnal scoaterea îu vânzare a imobilului urmărit, 
fixând prin acelaş jurnal termenul de vânzare, care 
nu poate fi mai lung de 45 zile. 

Acest jurnal se transcrie prin îngrijirea grefei în 
registrul special de trauscripţiuni imobiliare. 

Pe baza jurnalului de scoatere în vânzare, instanţa, 
în termen de 3 zile, ordonă să se procedeze la înde
plinirea formalităţilor de afişare şi publicâţiune, tran
smiţând şi procesul verbal de situaţiunea şi lista 
de sarcini care apasă asupra imobilului. 

Publicaţiunea vânzării se face în Monitorul Ofi
cial cu cel puţin 20 zile înainte de termenul fixat 
pentru vânzare. Adjudecarea imobilului se poate face 
şi asupra Statului, dacă o cere expres, însă numai 
până la concurenţa datoriei cheltuelilor de urmă
rire şi a majorărilor. 

Sunt aplicabile urmăririle imobiliare făcute de 
fisc, toate dispoziţiunile legilor de procedură civilă 
şi de execuţiune silită în privinţa licitaţiunei şi adju
decării imobilului, a efectelor urmăririi şi a judecării 
recursului în casaţie, a împărţirii preţului şi a jude
cării contestaţiunilor. 

Procedura este gratuită şi scutită de taxele por
tăreilor. 

Contestaţia la urmărire 
Debitorii şi toţi cei interesaţi au dreptul să facă 

contestaţie împotriva procesuhu-verbal de sechestru 

sau prin care se iau orice al te măsuri de ui-iiiftme 
sau asigurare. 

Pentru debitori termenul de contestaţie este de 15 
zile dela comunicarea procesului-verbal, iar pent ru 
terţi, până cu o zi înainte de vânzare. 

Conform art. 44 din legea de percepere şi iirmnrîrr. 
contestaţiile se îndreaptă la judecătoriile de ocol iv** 
pective, îu urmăririle până la 50.000 lei .şi Iu 11 iItiut:iI 
în cuprinsul circumscripţiei căreia se aflii pintvpţîii 
prin care se face urmărirea pent ru debitele re între*; 
această sumă. 

Judecătoria şi tribunalul judecă în prinm ţii ultima 
instanţă. 

Condiţiimile de formă ale contesta fi ei. ConVesluţumt-:.* 
trebue să cuprindă în redactarea ei, sub pedeapsu ik-
nulitate, următoarele clemente: numele şi pumuim-l 
contestatorului; alegerea de domiciliu în Im-alitut^ 
de reşedinţă a tribunalului sau judecătoriei; ara tare.! 
actului de urmărire atacat; arătarea motivelor ite 
contestaţie; mijloacele şi probele ce se iiivoueii; ane
xarea în copie a actelor de care se serveşte în sprijinul 
contestaţiei. 

O condiţiune care arată na tu ra specială u coutvii-
ciosului de urmărire, este obligaţiunea debitorului d<-
a consemna suma ce se urmăreşte, sub pedeapsă dt-
nulitate a contestaţiei. 

Procedură, Timbrare. Regulclo -ele procedură Mint 
instituite în scopul de a asigura o cât niaî ur^nld 
soluţionare a acestor litigii, pent ru ea finind siVvt 
poată realiza la timp sumele datorate . 

Fiscul se citează prin Administraţia de îueusiufc *-i 
plăţi a judeţului, iar celelalte autori tăţ i prin ri*|iii; 
zentanţii lor legali. Prezenţa păr ţ i i în instanţă :w.*>-
peră orice viciu de procedură. Contestatorul caru «';: 
prezentat la un termen este presupus că uve cum» 
ştiută de toate termenele ce se va r fixa îu dccurnul 
desbaterii procesului. Termenele ce pot ueonui m 
stanţele pentru depunerea actelor, se limitează la mm! 
singur. 

Hotărîrile instanţelor de fond în materie de mu-
testaţii se dau fără drept de opoziţie, ea în tnlienKU 
materie fiscală. 

In ceeace priveşte judecarea contestaţiunilor, sunt 
aplicabile toate dispoziţiunile dreptului comun, in
tru cât legea de urmărire nu stabileşte reguli npccinle, 
Astfel, procedura este orală, ca şi în dreptul rcimun, 
instanţa neputând soluţiona pe bază de mriuoiu 
scrise. Judecătorul acţiunii este şi judecătorul i'xtvp-
ţiunii. Probatoriile sunt aceleaşi din dreptul ennimi. 

Motivele contestaţiei. In conteciosul fiscal de urina!în? 
atât pentru impozitele directe c â t şi pentru cele iiv*fi< 
recte, contestatorul se poate plânge judecăţii de uvlti-
deplinirea a două coudiţiuni ce trebuese reapcehile 
de administraţiune, pentru ca o urmărire să fie va
labil făcută: 1. neregularitatea actelor de executare-, 
vicii de formă şi executarea averi i altei pi'rsniiuc? 
decât a contribuabilului urmărit; 2. inexistenţa unui 
titlu care să legitimeze executarea fiscală. 

1. Formalităţile pe caii trebue să le îndcplinotiseft. 
fiscul cu ocazia dresării actelor de executare, r n m 
sunt somaţia, sechestrul, vânzarea mobiliarii, e k \ , 
trebue efectuate cu respectarea tu tu ror formelor prev.V 
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zutxyk! lege. Actele de executare nu sunt simple fapte 
administrative sau acte materiale, ci adevărate acte 
administrative producătoare de efecte juridice. Actul 
făcut în dispreţul formelor prevăzute de textul fiscal 
este nul. 
^ Contribuabilul invoaca îu acest contencios nulită

ţile instituite în favoarea lui, cari coustituesc ade
vărate sancţiuni date de legiuitor pentru proteguirea 
drepturilor sule şi înlăturarea abuzului administrativ. 
Vioiul de formă este dar o garanţie acordată contri
buabilului, că actele fiscale vor fi făcute cu toata 
obiectivitatea şi în cadrul legii. 

Viciul de formă constă, îu general, în omisiunea 
sau în săvârşirea necompletă sau neregulată a for-
imdih'ijilor la care este supus actul administrativ de 
legi şi regulamente. 

Con testatorul trebue să facă dovada că actele de 
executare i-au adus o leziune oarecare, pentru a putea 
să justifice interesul de a sta în instanţă. 

Kxistă o gradaţiuue între elementele formelor de exe
cutare ; unele elemente sunt substanţiale iar altele 
accesorii. Primele conduc la anularea actelor de 
executare, pe când celelalte uusunt de natură a 
anual actul de executare. 

Contenciosul de urmărire prezintă particularitatea 
că orice viciu de fonnă de care s'ar plânge contri
buabilul, treime invocat pe cale scrisă, îu termenul 
indicai de lege ; astfel, ele se ratifică prin faptul că nu 
au fost invocate. Instanţa de judecata nu se poate 
sesiza singură de ueregularîtatca formelor de urmărire. 

2. Inexistenţa Uliului de executare. Această a doua 
condiţiune ce trebue îndeplinită de administraţie, 
conduce, pentru cazurile când contestaţia este în
dreptată împotriva unor urmăriri de impozite indi
recte, Ia un adevărat control judecătoresc al opera
ţiunilor de stabilire a titlului. Cu această ocazie se 
verifică, pe calea unui control jurisdîcţional, dacă 
toate operaţiunile administrative de stabilire a impo
zitului indirect au fost sau nu efectuate legal. 

Judecătorul de urmărire are dreptul să cerceteze 
existenţa titlului pe baza căruia se face urmărirea. 

In nmtcîh de impozite indirecte, contenciosul lor 
de stabilire nu este altceva decât controlul judecă
toresc al existenţei titlului de urmărire. Acest control 
nu se poate face decât de instanţa de urmărire, odată 
cu cercetarea eontestaţiunii ce debitorul face la exe
cutarea întreprinsa de fisc. 

'rillul Stalului în -urmărirea impozitelor. Pentru 
impozitele directe titlul Statului îl constitue rolul 
care are la baza sa proeesul-verbal de impunere rămas 
definitiv prin neapelarea sau epuizarea tuturor căilor 
de atac. Rolul nu mai poate fi pus în discuţie cu ocazia 
contestaţiei la executare. 

Titlul Statului în urmărirea impozitelor indirecte 
îl constitue decizia administraţiunii, adică ordinul 
prin care organele ce au făcut constatarea, dispun 
debitarea sumelor şi urmărirea lor în persoana dator
nicului. 

Suspendarea executării în caz de contestaţie. In 
dreptul fiscal, puterea publică beneficiind de prero
gativa exeeuţiunii prealabile şi a acţiunii din oficiu, 
creanţa de impozit, chiar contestată, este executabilă. 

Legea de urmărire nu are reglementată decât -frag
mentar chestiunea suspendării executării, prin act. ,|(> 
al. 3, care dispune că numai în cazurile când suma 
pentru care se face urmărirea este consumată în 
întregime, se va putea acorda suspendarea. 

Recursul 

In materia contenciosului de urmărire există un 
singur grad de jurisdicţiune în fond, ca în întreg 
contenciosul fiscal. 

Cărţile de judecată şi sentinţele tribunalelor se 
dau cu drept de recurs, în termen de trei zile delii 
comunicare. 

Recursul se poate face la tribunal sau Curtea de 
Apel eompetinte, numai pentru motivele şi cu formele 
indicate de legea organică a înaltei Curţi de Casaţie. 

Contestaţiile şi recursurile se judecă cu termene 
de înfăţişare urgente. Alegerea de domiciliu în oraşul 
de reşedinţă al instanţei de recurs este obligatorie, 
sub pedeapsă de nulitate a recursului. 

Recursul în interesul legii, organizat de legea contri-
buţiuuilor directe prin art. 82, are aplicaţiune şi îu 
materia contenciosului de urmărire. 

CONTENCIOSUL MSCAL REPRESIV 

Pentru judecarea eontraveuţhinilor la legile fiscale 
de impozite nu avem o lege unitară, cum exist;i 
pentru perceperea şi urmărirea veniturilor Statului. 

Deşi fiecare lege de impozit îşi are prevăzute nor
mele sale pentru judecarea contraveuţiunilor, totuşi, 
legiuitorul fiscal român a fost preocupat de o con
cepţie unitară, aceea a realizărilor tuturor veniturilor 
statului, prin sancţionarea cu amenzi a contribua
bililor recalcitranţi, dar şi de a le da, în acelaşi timp, 
garanţiile legale contra arbitrajului posibil al agen
ţilor fiscali, 

Afară de legea contribuţiunifor directe care îşi are 
reglementată materia contravenţiunilor toate celelalte 
legi cari stabilesc impozite indirecte au regulameutată 
fiecare în parte materia contraveuţiunilor. 

Acestea sunt: Legea vămilor, legea timbrului, legea 
impozitului pe lux şi cifra de afaceri, legea impozi
tului pe automobile, legea impozitului asupra specta
colelor publice, legea taxelor asupra produselor pe
trolifere, legea taxelor pe zahăr şi glucoza, legea mo
nopolului alcoolului, legea Casei Autonome a Mono
polurilor, legea fondului aviaţiei. 

O caracteristică generală a mai tuturor legilor de 
impozite indirecte este că nu prezintă totdeauna 
pentru contribuabil posibilitatea de a deduce înaintea 
justiţiei legalitatea taxelor ce i se pretind. Singura 
posibilitate pe care o are contribuabilul lezat în drep
turile sale, este să se pună în contravenţie cu fiscul 
prin refuzarea plăţii impozitului datorat. Numai cu 
ocazia judecării apelului şi recursului contra proce-
sului-verbal de contravenţii!ne, judecătorul poate 
statua asupra legalităţii acelor taxe. 

Infracţiunea fiscală şi amenda fiscală 

Amenda fiscală şi întreg contenciosul fiscal represiv 
nu este un contencios penal, deoarece sancţiunea 
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Contravenientul apelant care a fost prezent la o 
înfăţişare, este presupus că are cunoştinţa de huite 
termenele ce se vor ivi în defăşmarea procesului, 

Majoritatea legilor prevăd că tribunului poate 
judeca pe baza memoriilor depuse, chiar clacă pa) tea 
nu a fost prezentă în instanţă pentru a susţine upe lu l 

Consecinţele apelului. Judecătorul represiv li*e;il IUI 
poate anula procesele-verbale de contravenţii ' cari 
conţin în alcătuirea lor vicii d e forma. KsU* vur lu 
de viciile de formă accesorii, deoarece peni ni virliK.-
substanţiale cari simt vicii de fond, judecătorul \t*n\tv 
anula procesul-verbal de contravenţie. 

Apelul se judecă la Tribumilul locului uinlc V:t 
comis coutravenţimiea. Instaura se eoM.stilue »-n pro
curor şi fiscul poate nu numai s ă combătu ;ti>;unu.'^ 
tele contravenientului dar, şi sa recurgă la mijlu;n 
de probaţiuue în dovedirea cetor arătate în jii"tie*-*uil-
verbal. 

In infracţiunile fiscale, Tribunalul nu este clit*iu:st 
să constate el infracţiunea şi s ă aplice tunendu, vi 
sa stabilească clacă decizia de condamnare Iu nmeuiM, 
conţine elementele necesare a îndreptaţi fiscul ivî 
aplice amenda. Tribunalul are rolul de etmtettciîH 
administrativ, verificator al operaţiuni lui* iuliutni-
strative. Tribunalul poate confirma proeesul-vvrJyr 
şi implicit amenda, sau să anuleze. Kl poate slalilîo 
nouă amendă, calculând în m o d legal amenda hV.v 
bilită arbitrar. 

fiscală reprezintă o manifestare a puterii executive, 
ci! prerogativele bine cunoscute ale deciziei executorii 
şi sancţiunii din oficiu. 

Puterea executivă aplică în mod direct sancţiunile, 
fără intermediul justiţiei, în virtutea puterii discre
ţionare de control şi sancţionare pe care i-o conferă 
legea. Pentru ca infracţiunea fiscală să existe, se cer 
doua elemente: materialitatea faptului şi elementul 
legal, adică textul care declară coutravenţiune faptul 
comis şi stabileşte o anumită pedeapsă, indiferent 
dacă faptul sau omisimiea constatată a fost săvârşită 
intenţionat sau nu. 

Infracţiunile fiscale sunt denumite infracţiuni obiec
t ive, tocmai datorită lipsei elementului subiectiv, 
intenţional. 

Procesul-verbal de contravenţie. Toate' legile fiscale 
prevăd în capitolul care reglementează represiunea 
abaterii dela legea respectivă, dresarea de procese-
verbale, în anumite condiţiuni de formă, de către 
anumite organe administrative, care sa constate in
fracţiunea şi să fixeze amenda. 

Procesul-verbal constitue mijlocul exclusiv de con
statare şi probaţiune a infracţiunei. Fără acest proces 
verbal acţiunea fiscală nu se poate exercita: Pas de 
rjroces-verbal, pas d'action. 

Pentru ca procesul-verbal de contravenţie să fie 
executoriu, trebue să fie aprobat de către ministru 
sau delegatul său. Aprobarea este o condiţiuue esen
ţ ială a existenţei procesului-verbal de contravenţie, 
care altfel nu are fiinţa legală. 

Apelul 

împotriva proceselor - verbale de contravenţie 
aprobate, legea deschide celor ce se cred nedrep
tăţiţi , calea apelului la Tribunal. Terminologia de 
apel este improprie, deoarece nu ne aflăm în faţa 
unui al doilea grad de jurisdicţiune în fond, ci este 
o acţiune îndreptată contra urnii act administrativ 
de autoritate. 

Termenul de apel im este acelaş pentru toate legile 
de impozit, ci este fixat de fiecare lege în parte. 
Astfel, legea vămilor şi legea Casei Autonome a Mono
polurilor, prevede un termen de io zile, legea taxelor 
pent ru produsele petrolifere 15 zile, legea monopo
lului alcoolului şi legea impozitului pe automobile, 
20 zile, etc. Singura regulă comună este că totdeauna 
termenul de apel se socoteşte dela comunicarea pro
cesului-verbal de contravenţie. 

Regalele procedurale. Pentru a fi valabil, apelul 
t rebue să respecte anumite reguli procedurale: indi
caţii! nea numelui şi pronumelui, arătarea procesului-
verbal de contravenţie ce se apelează, motivele de 
apel, alăturarea în copie a actelor, alegerea de domi
ciliu în localitatea tribunalului. 

Recursul 

Sentinţele date de tribunale şi apelurile la |jhi 
cesele-verbale de contravenţie s u n t supuse răii ireiii-
sul ui. Instanţa competinte a judeca recui'.siil v^U 
Curtea de Apel din circumscripţia, căreia furt! putU' 
Tribunalul care a dat sentinţa. Pcegnla ;joeii*bi csh-
stabilită de art. 2 al, 3 din legea de organizare jud r 
cătorească şi prevăzută expres în fiecare leite, e'< 
excepţia legii vămilor şi legii timbrului, care prevede 
Curtea de Casaţie, ca judecător de drept cuinuii, 

Termenul de recurs în materie fiscală repre.'.hM 
este fixat la 30 zile dela comunicarea sentinţei -M\\\ 
deciziei ce se atacă. 

Regulele recursului fiscal s u n t cele *Ifim dreptul 
comun, în măsura în care nu contravin riispnziţm 
nilor speciale cuprinse în legile d e impozite, piivllm 
la această materie. 

In general, sunt aplicabile toa te dispoxiţiuniU- din 
legea Curţii de Casaţie. Recursurile fiscale- se Uni 
brează. Instanţa de casare evocă fondul, eoi ihmh 
art. 2 din legea de organizare judecătoreasca. 

Când judecătorul recursului este Curtea de. Cusuţi*', 
recursul se dă cu trimitere, neputundu-se evne.i 
fondul decât îu baza unui t e x t derogatoriu delii 
regula stabilită de art. 31 din legea pentru C u r î r â 
de Casaţie. 

i. r. şi g/i. b, 



DREPTUL POLIŢIENESC AL ROMÂNIEI 

Dreptul poliţienesc este dreptul suveran al Statului, 
de apărare a existenţei sale legale şi materiale şi de 
salvgardare a ordinei publice şi a ordinei intereselor 
private, prin mijlocul acţiunii poliţieneşti preventive 
şi represive. Dreptul poliţienesc este un corolar indis
pensabil al suveranităţii Statului, deoarece raţiunea 
lui juridică se bazează pe dreptul primordial de exi
stenţă al acestuia. 

Dreptul poliţienesc face parte din dreptul admi
nistrativ, ea o diviziune a acestuia, cu un aspect pro
priu. Otto Mayer, îu studiul său despre:« Puterea Poli
ţiei », susţine că: «Poliţia este o specie particulară 
de activitate administrat ivă; puterea poliţiei este 
imtnilestaţiiinea puterii publice proprie acestei acti
vităţi )>. Dacă dreptul administrativ îl p u t e m numi 
de organizaţiune şi de direcţiune, atunci dreptul de 
poliţie îl putem denumi disciplina regulelor de supra
veghere şi apărare a Statului şi a individului, în cadrul 
ordinei şi a organizaţiunii publice. 

ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE DREPTULUI 
POLIŢIENESC 

Dreptul poliţienesc al Statului are următoarele ele
mente constitutive: de siguranţă, administrativ, ju
diciar, contravenţional şi de procedură poliţienească. 

/ . Dreptul poliţienesc de siguranţă este dreptul 
VS tatu tui de a-şi apăra, la nevoe cu forţa, existenţa 
legala şi materială contra oricăror loviri sau uneltiri 
interne sau externe. Acest drept are o înfăţişare 
conservativă a ordinei publice şi a Imnului public. IU 
izvorăşte din ramura executiva propriu zisă (de gu
vernământ) a suveranităţii Statului. 

.;. Dreptul poliţienesc administrativ este dreptul 
Slutului ele a veghia îu mod permanent la huna func
ţionare a organizaţiei sale şi a vieţii sociale, susţinând 
prin mijlocii) poliţiei, ordinea publică .şi bunele 
moravuri, drepturile individuale, dar şi obligaţiu
nile sociale. Ivi izvorăşte din ramura admini
strativă propriu zisă a suveranităţii Statului . Acest 
drept are o înfăţişare de colaborator activ al admi-
nistmţiunii şi de susţinător al bunei funcţionări a 
aparatului de Stat . 

;ţ. Dreptul poliţienesc judiciar osie dreptul Statului 
de a asigura represiunea infracţiunilor, pr in mijlocul 
poliţiei, îndrituita prin efectul legii şi -în numele Re
gelui a descoperi infracţiunile, a prinde, cerceta şi 
instrumenta pe infractori, a-i înainta instanţelor 

penale împreuna cu probele şi actele dresate, emu şi 
de a executa clispoziţiuuile şi liotărîrile judecătoreşti, 
sancţionând prin constrângere pe contravenienţi, 

</. Dreptul poliţienesc al contravenţhmilor şi delic
telor speciale, este dreptul Statului şi al organelor 
sale cu drept de poliţie. de a aplica sancţiuni poliţie
neşti contravenienţilor şi delicvenţilor, la amimite legi 
şi regulamente şi ordonanţe poliţieneşti, cum şi delic
venţilor la legile speciale caracterizate după natura 
lor fiscală, vamală, sanitară, etc, 

5. Dreptul de procedură poliţienească este dreptul 
Statului de a fixa normele şi mijloacele legale- ficntiu 
funcţionarea organizaţiei poliţieneşti, cum şi cotuli-
ţiunile şi atribuţia ni le legale pentru exerciţiul func
ţiunii poliţieneşti. 

ATRIBUTELE DREPTULUI POLIŢIENESC 

Pentru ase putea întruchipa în organizaţiune poliţie
nească de Stat, dreptul poliţienesc trebue să întrunea
scă următoarele atribute, promovate fie de Stat , fie de 
organele poliţieneşti şi anume: 1. Capacitatea generală 
de a dispune prin mijlocul normelor generale de drept ; 
2. Facultatea de a ordona măsuri în cazuri concrete; 
3. Capacitatea de a materializa prin constrângere voinţa 
Statului, cum şi deciziunile organelor sale; 4. Dreptul 
de a constata contravenţhmile şi de a aplica sancţiunile 
poliţieneşti; 5. Dreptul de a pune în mişcare forţa 
armată. Aceste atribute diferite ale dreptului poli
ţienesc sunt la dispoziţia Statului de a le folosi după 
nevoie. De măsura în care Statul va concentra în 
mâinile sale sau va ceda administraţianilor auto
nome aceste acţiuni, depinde însăşi organizaţia poli
ţiei, care poate fi un serviciu public de Stat, im ser
viciu comunal sau un sistem de serviciu mixt . 

IZVOARELE DREPTULUI POLIŢIENESC IN 
GENERAI, 

1. Legea, Izvorul principal organizator al dreptului 
poliţienesc derivă dela puterea legiuitoare sub forma 
legilor generale şi speciale. I.egtle organizatorii de 
caracter general ale dreptului poliţienesc le putem 
numi isvoare generale ale acestuia, iar legile speciale, 
surse laterale ale lui. 

Isvontl general al dreptului poliţienesc îl formează 
legea pentru organizarea politiei generale a Statului, 
din 21 Iulie 1929, care stabileşte atribuţiunile poli
ţiei generale a Statului, de ordin administrativ, ju-
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diciui- şi de siguranţă. Tot ca sursă generală putem 
considera codul de prucedwă penală Regele Carol 
al 11-lea, care stabileşte domeniul legal al contra-
veuţiuniloi poliţieneşti, obiectul dieptului penal poli
ţienesc şi atributele poliţiei judiciare. 

Izvoarele laterale constă din dispoziţiuni răzleţe, îm
prăştiate prin diferite legi speciale cu caracter fiscal, 
sanitar, edilitar, vamal, silvic etc, Unele din aceste 
dispoziţiuni se ocupă direct de activitatea poliţie
nească,' pe când altele au numai o repercursuine 
ni acest domeniu. 

2. Puterea executivă. Dreptul poliţienesc mai izvo
răşte şi din actele puterii executive care deservesc 
funcţiunea de guvernământ, sau funcţiunea admi
nistrativă propriu zisă. a) Actele care deservesc 
funcţiunea de guvernământ, constituesc izvorul po
liţienesc executiv (de siguranţă); b) Actele care 
deservesc administraţiunea propriu zisă a Statului, 
constituesc izvorul dreptului poliţienesc administrativ, 

Primului grup de acte aparţin; i. Regulamentul 
poliţienesc; 2. Actul de guvernământ de caracter poli
ţienesc; 3. Ordonanţa ministerială poliţienească; 4. 
Ordonanţa de poliţie a prefectului de judeţ; 5. Ordo
nanţa •prefectului de poliţie al Capitalei. 

Celui de al doilea grup de acte aparţin: 1. Actele 
administraţiunilor publice teritoriale, locale, adică ale: 
a) Prefectului de judeţ, ca organ administrativ; b) 
Primarului; c) Consiliilor comunale şi judeţene; d) 
Pretorului şi e) Notarului. 2. Actele instituţumilor 
publice speciale cu caracter poliţienesc; 3, Actele 
caselor şi regiilor autonome, cu caracter poliţienesc; 
4. Actele concesionarilor de servicii publice cu caracter 
poliţienesc. 

DREPTUL POLIŢIENESC JUDICIAR 
Spre deosebire de dreptul poliţienesc de siguranţă 

şi administrativ, care prin natura lor sunt preventive, 
având ca menire menţinerea or dinei publice şi a 
siguranţei Statului, dreptul poliţienesc judiciar are 
un caracter represiv, deoarece el intervine numai în 
momentul când nu s'a putut preveni sau împiedica 
comiterea unei infracţiuni. Această ramură a drep
tului poliţienesc joacă un rol covârşitor întru apăra
rea patrimoniului public şi privat şi a drepturilor 
individuale. Scopul său este de a descoperi infracţiu
nile comise, a urinări, a prinde, cerceta şi instrumenta 
pe infractor, a aduna infonnaţiunile şi probele, a 
dresa actele necesare deschiderii acţiunii publice şi a 
înainta pe făptuitori judecăţii instanţelor penale. Ea 
mai are sarcina de a executa şi dispoziţiunile in
stanţelor judecătoreşti. 

Dreptul poliţienesc judiciar iavotaşte din codul de 
procedură penală şi din legea pentru organizarea 
poliţiei generale a Statului, care constituesc isvorul 
general organizatorul al lui; precum şi din: Legea 
pentru organizarea Jandarmeriei rurale din 24 Martie 
1929, cu regulamentul său din 16 Martie 1931; I^egea 
poliţiei rurale din 25 Martie 1868; Codul de justiţie 
militară din 20 Martie 1937; Legea administrativă 
din 26 Martie 1936 şi alte legi speciale, care cuprind 
dispoziţitini de poliţie judiciară. 

DREPTUL POLIŢIENESC CONTRAVENŢIONAL 
ŞI DELICTUAL 

Dreptul poliţienesc al contravenţiunilor .şi dclîclekir 
speciale este dreptul Statului şi al autoril-iţtlnr ţji 
organelor sale cu drept de poliţie, de a aplica snttc-
ţiuni poliţieneşti contravenienţilor la legi, iv).;nh«-
mente şi ordonanţe poliţieneşti, cum şi delicvenţilor 
la legile speciale. Obiectul acestui drept îl ccmslitiiu: 
a) Contraveuţiunile poliţieneşti propriu zise; l>) Cmi-
travenţiunile penale şi c) Delictele speciale 

Coniravenţiunile poliţieneşti propriu zise. sunt in
fracţiunile prevăzute de legile, regulamenh'lc jiubtUv, 
ordonanţele ministeriale şi regulamentele administra-
ţiunilor autonome, teritoriale şi economice, nnloium-
ţele primarilor şi prefecţilor şi ordonanţele vomau-
danţilor militari,' emise sub regimul stării <h: uneiiin 
infracţiuni care indiferent denumirea lor e m i l i a . în; 
neobservarea condiţiuniloi cu caracter poliţiem-se, 
prevăzute pentru exercitarea anumitor drepturi, în* 
călcarea anumitor inter dicţiuni sau ncexceiiliuva anu
mitor obligaţiuni poliţieneşti. 

Coniravenţiunile penale sunt infracţiunile decimate 
ca atare de lege, regulament şi ordonanţa aut<iritâ|ii 
administrative sau poliţieneşti, bazate pe le^e, ,'are 
constă în neobservarea, încălcarea sun ncuriu;m;i 
acestora. Ele au un răsunet juridic iar nu mor rit, 
sancţionate fiind chiar dacă n'au produs niciim pre 
judiciu material cu pedepse penale, caro nu pot 
depăşi pe cele prevăzute pentru contravenţie. 

Delictele speciale sunt infracţiuni la legile «pedale |*-
depsitecu sancţiuni poliţieneşti, după procedura de |Hf-
liţie şi cu pedepse corecţionale, după proced ura pcitulft, 

Infracţiunile poliţieneşti n'au nici 1111 punct mituiri 
cu dreptul penal. Totul le separă. Crimele şi tldi'ek-lt 
nu pot fi instituite decât prin legi, pe când infrac
ţiunile poliţieneşti pot fi create nu numai pi iu le«i4 
dar şi prin regulamentele şi ordonanţele autorii aţii 
administrative şi poliţieneşti. 

Infracţiunile penale sunt constatate şi .sancţiunile 
lor aplicate de instanţele judecătoreşti; poliţia eu li
stată şi sancţionează ea însăşi numai infracţiunile 
poliţieneşti. Sancţiunile penale sunt pedepse; sui ti* 
ţiunile poliţieneşti sunt mijloace de constrângere, fetatti; 
numeroase şi variate, Printre acestea deosebim sunt < 
ţiunile poliţieneşti generale de sancţiunile p<>ltj.ieiu-*lt 
speciale. Primele le aplică poliţia în baza înipiil:er-
nicirii sale generale, derivată din legea ei de or^ii-
nizare, iar celelalte în baza atribuţiuiiiior ce dej,inc 
dela anumite legi speciale, Printre sancţiunile poli
ţieneşti generale- cităm: amendaşi confiscarea; \n<x 
cheziţia domiciliară; popreala sau reţinerea pentru 
cercetări; invitaţia poliţienească, luarea sub jMissii 
sau opreliştea, fixarea domiciliului forţat, ti ii 1 rit vivn 
la urmă, izolarea şi supravegherea poliţieneasca, 

Ca sancţiuni poliţieneşti caracteristice cităm apli
carea forţei brahiale prin: a) apucarea cu mflmi, bus
culada, lovirea, lupta corp la corp; b) uzul nnucUu 
oarbe, _ aplicarea bastonului de cauciuc, apljeniea. 
patului de puşcă, folosirea pompelor de apa. îoln-
sirea gazelor lacrimogene, asfixiante, a săbiei fii ii 
baionetei; c) uzul armelor de foc: folosirea pistolului, 
a carabinei, mitralierei, etc.; A) punerea ctttuştrlor. 

dr, e. ff, 





REGIMUL ELECTORAL IN ROMANIA 

CC7.il 

I'j-lncipinl democratic,' institiiit de Revolii^ia Pran-
:C/,H Kill) (lenuinirea cle suveranitate na^ionala si care 

prudamS ca poporul este titukuul suveramta#i si 
contimta sa ramana oricare ai fi orgamil ce o exercita, 
inipune, ca sigur instrument de promovare a sa, 
votnl universal In jjiasnra in care forjeie aociale 
Hud sa instaureze intr'imstat principiul democratic, 
adiefi «participarea fa exerci^iul puterii publice a celui 
iiiai mare iiumar de iudivm »'), in aceeasj masura se 
iiistitue si vntul universal, care este mijlocul eel mai 
piopmi, mai ales in statele mari, peutrn partici-
parea la coiiduceri.' a celui mai mare munar de 
i:u;itibri ai H(jci(iLa|ii. Principiitl democratic este 
cu atiit mai realizat, cu cat regiinul votului uni¬ 
versal ciste mai larj*, cu cut excluderile dcla acest 
<kc])t siint mai pirjan uunicroase. 

VK dc alta purte, din cauza marehii rol care este 
merediii{;at corpuiui electoral, aproape toate statele 
pun u deusobita grije in inodul de stabillre al acestui 
corp, in K«lL'c|ionarca clenientelor care 11 formeaza. De 
mudul cum este nrganlxat cmpul electoral, de mima-
rtil \}i calitatea niombrilor sai, de niodttl cum l̂ i exer-
cita clrcptul cu, care mint investi^i, depinde structnra 
guvcrmilui reprezentativ. 

Din luomenfcul fn care ideia reprezentantei natio-
JKIIU !ji-ti Matt [iparifta, ea a venit tnsofita de o do-
1'in̂ il fireasca, aniline ca aceasta. reprezentan^a sa fie 
fornuitil din membfii cei mat buni ai societa^ii, din 
cccacc in Jiiod obi^iniit se mimeste elild, Raportorul 
Constitu^iei din timpul Conventiunii in I'ranta, Boissy 
(I'AMJ,',1:IS, sjurnt'fi m rapotttil sau .' «E voi'ha de a 
prufila dc Uiato expevientele fftcute de patru atii 
pcnlni a <la D ConKtitu^ic cu adevarat libera î care 
sa prcviiiil tntoarccrcEi si a anarbiei $i a tiraniei, e vorba^ 
mtr'un cnvdnl, de a orgmiiza gttverniil celor mai 
/HIIII », 

in rc^iniurilc t-lcctomlc, aaterioare Rcvolutiei Fran-
cm;, miiiiiinil uiic al meuibrilor corpului electoral si 
c.(ni(li\Vik'. severe oonite pentru a participa la vot, 
(iiiiu odiisidcratt; ca tiiijloaccle cele mai proprii peiitm 
a nsiHUrii gtivcmarca color mai buni. Ivle se bazatt 
fie pc crituriul averii (cens), He pe acel al rnstmc-
(iuin'i f'ci'itcriul capacilar). 

REGIMULUI ELECTOR Al, 
IN ROMANIA 

L e g e a e l e c t o r a l a d i n 1864. O p e r a d e 
refacere a Statului incercata cle Cuza, se izbeste de 
impotrivirea nemcetata a parlanientnlui, recrutat pe 
baza unei legi electorale care cerea conditti de cens 
atat de mari pentru a fi alegator, ?neat se citeaza 
cazuri de circumscriptii electoniie cari aveau un 
singur alegator intrunind couditiile legii. In momen-
tul in care Cuza proclaum noul Statut, el trebnia sa 
intoctneasca î o lege eleeturala, care sa modifice 
compuiierea corpnlui electoral, pentru ca noul paiia-
ment sa fie in concordanta cu dorin|ele tiirii. Asttcl, 
art. 4 din Statut declara ca deputatii Adunarii Elec¬ 
tive sunt alesi in conforuiitate cu dispoKitiile legii 
electorale anexate Statului. 

Aceasta lege electorala prevede ca. Adunarea Elcc-
tiva a Romaniei se compune din deputati alesi de 
doua grade, iar alegatorii sunt satt primari sau direc^i. 

Alegatorii primari sunt toti romauii cari, dupfi 
legea comtmala, sunt alegatori in consiliile comunale, 
cu exceptia strainilor cari au obtinut mica uatura-
lizare. Alegatorii suut iinparfi-fi in doua grade: 
cei cari platesc Statului im impozit de 4S de piastri 
sunt alegatori rurali; cei cari platesc 80—100 de 
piastri, precuin si cei cari platesc patenta pana la 
clasa a cincea iuclusiv, intru cat au resediuta lor in 
ora^e, sunt alegatori urbani. 

Alegatori flirecfi sunt, fie in orase, fie in sate, ro-
niauii din uastere sau strainii cari au primit niarea 
naturalizare |i cari au un venit de 100 de galbeni, 
oricare ar fi natura acestui venit, cu exceptia sala-
riilor private si a salariilor platite de Stat funcfio-
narilor ptiblici. 

In afara de aceste conditiuni, alegatorii celor doua 
grade trebuie sa aiba varsta de 25 de aui nnpliiiifi, 

Sunt dispensati de conditiunile de cens si pot fi 
alegatori directi, daca mdeplinesc celelalte con-
ditium cerute, preotii cu parohii, profesorii acade-
miilor si colegiilor, doctorii si liceutiatii diferitelor 
faculta^i, ingiiierii, arhitecfii cu diplome liberate sau 
recunoscute de guveni, institutorii scoalelor publice 
si conducatorii caselor de educate privata recunos¬ 
cute de guveni, 

Pot fi alegatori directi, deasemenea, func|io-
narii civili si militari retrasi din servicin, cari pxi-
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uiesc o penshme de retragere annala tie eel putin 
3.000 tie piastri. 

legea punea o eonditie esentiala alegatorilor 
directi : sa dojnicilieze in mod real in orasul sun in 
judetul tinde voiau sS fie alesi, 

Peatru ca cineva sa poata fi ales in Adunarea Elec-
tiva, legea cere urmatoarele conditii: 

a) sa lie roman piin nastere sau sa fi dobandit 
marea naturalizare; 

b) sa aiba 30 de ani impltniti; 
c) sa fie alegator fi sa plateasca uu cens de eligi-

bilitate. Acest cens e stabilit in mod provizoriu la 
200 de galbeui. Venitul in stabilirea censului poate 
fi de orice natura si se poate constata prin 
chitantele de plata impcmtelor saw prin oriee alt 
mod. 

Sunt dispensati tie cens peutni a fi alesi deputati, 
romanii can au ocupat malte functii m serviciul Sta-
ttilui, ofiterii superiori din armata, caii mi suut hi 
activitate, profesorii, si acei cari exercita profesiuni 
libere corespunzatoare. 

Legea elect-oral a din 1866. L e g e a Ini 
Cuza a aviit o scurta clurata, si odata cu noua 
constitute, s3a promulgat la 28 Iulie 1866 o noua 
lege electorala, care din punct de vedere al principiu-
lui votului universal, constitue un regres fata de 
legea lvii Cuza. 

Pentru alegerea deputatilor, legea imparte cor-
pul electoral in patru colegii. Din colegiul 3-iu f a-
ceatt parte to|i acei cari aveau un venit funciar dela 
300 de galbeni, inclusiv, in sus; din colegiul al II-lea 
cei cari aveau un venit funriar dela 300 de galbeni 
pana la roo inclusiv. In sf&rsit, din colegiul al Ill-lea, 
al ata^elor, faceau parte comercian^ii si industrials 
cari plateau statului o dare de 80 de lei; deasemeuea, 
tot din acest colegiu faceau parte si acei cari fara 
sa fie comercian^i sau iudustria^i, plateau Statului 0 
dare anuala de 80 de lei. 

In toate aceste trei colegii erau scutite de cens, 
profesium'le liberale, ofiterii in retragere, profesorii ,?i 
pensionatii Statului. 

Din colegiul al IV-lea faceau parte toti aceia cari 
plateau o dare cat de mica catre Stat î nu intrau 
la niciunul din colegiile de mai sus. Preo^i, cari nu 
fac parte din niciunul din colegiile de mai sus, fac 
parte din acest colegiu, care alege la al doilea 
grad, Tin deputat de district. Pentru acest co¬ 
legiu, 50 de akgatori desenmeaza \m delegat care, 
venind in capitala judetului, participa la alegerea de-
puta-Jilor. 

Pentru exeTcitarea dreptului de vot, legea cere, 
de asta, numai 21 de aui implinini-fi, 

Pentru Senat, corpul electoral este impartit in lie-
care judet, Jn dona colegii. Primul este* format 
Am toti pioprietarii de fonduri iraale din jude£, cari 
au mi venit funciar de eel putin 300 de galbeni; 
colegiul al II-lea este format din tori proprietarii de 
imobile urbane din judet, cari au un venit sub 300 
de galbeni; in orasele unde nu s'ar afla un numar 
de loo- de alegatori, peotnt a forma eel de al II-lea 
colegiu, acest uumar se va completa cu proprietarii 
judet din cari poseda un venit funciat intre 300 si 100 

de galbeni, preferandu-se totdeauna cei mui Kr''«-'» ' " ' " 
pusi, $» orasenii asttpra proprietarilor de liin^ii. iHwh 
intre cei mai gveu inipu^i at H mui mul̂ .i. cu n t t i ¥ 
venit, ?i dacfi prin prin numarul lor ur fova 
cei cerut pentru completarea cokghilui, s« va 
];i cliniinarea lor prin tragere la sorfi. In sf:"irsit; t o t 
aceastit Jege da dreptiil, pentru intfua orii, TTnivcr-
sitaUlor din Ia|i ^i Bucure^ti, de a dc'semim call* un 
senator. 

Legea electorala din 1 8 8 4 . 1 ' v i u i u < H l i f J -
carile aduse Coiistitutid, stlibilinclu-si.' cmittijii uoiii 
pentru alegerea deputatilor, era necesiu1 cu <> uotiiV 
lege electorala sa le puna in apiieare. 

Potrivit ncesteia, corpul dec torn I csle iiiipai|il m 
fiecare jude^ in trei coiegii: ccilegiul I cupiimUr \iv 
tori acei cari mtrtmiud celclalte conclifii cmufc <k-
lege, au un venit funciar urban sau rural th- cv\ jn»),.ii.i 
1200 de lei anual. Colegiul II cuprimle pc cota^'iiii ur-
baui can platesc catre Stat o dare auuala, (iii'tH:1il. 
de orice uatura, de eel putiu 20 lei. In acest roli-giu 
erau scutiti, de cens profesionistii liberi, ofi^rii In 
letrageie, pensionarii statnlni si absolven$n a cf-t 
putin hivatamantului primal. Colegiul III L-nprJmtc; 
pe cei cari platesc o dare cat de mica fatro Sti l t 
si nu fac parte din celelalte colegiuri, Al^atiirii ftiti 
colegiul III cari au un venit funciar rural <lcla ;-[IHJ 
lei in sus, si cari still a scrie ^i ceti, pot si! VOU-TX? 
dupa dorinta lor sau direct, pe deputat la onise rlu 
re^edin^a, sau indirect pe delegat 111 coiiniiid<« \*n\ 
mipreuna cu alegatorii fara §tin|;a de catte î t 'aii 
nu au venitul cerut. Sunt dispejisa^i do ecus in ui'Ciil; 
colegiu si voteaza direct) mva^atorii sfttefjti jji pu ' i^i i , 
precum si acei cari platesc 0 arencM auuala dc CT! 
putin 1000 lei. Cindzeti de alegatoii din accst lyjl'*-
giu aleg un delegat. 

Colegiul I alege cate 2 deputati de fjeuiin1 j<nU-j,.., 
cu exceptia judetelor mai iiumeroase capopularinnf, 
cari aleg dela 3 la 5 deputati. Colegiul I I alege In fkivn'o 
judet deputatii, dela 1 la 9, ni tapoit cu nuniurul jui]>u-
lariei. Insfarsit colegiul III alege peutru ficctut! j ir-
det un deputat, cu excepria catorva jaAcp cad iik-j-; 
2 deputati. 

Pentru Seuat, corpul electoral se utiparte 111 (Joui't 
colegii, pastrandu-se aproape nesclrimbatc (l ispo/it i-
uniie legii din 1866, adaogandu-se cflteva Jiotii c n l r -
gorii de dispensati de cens. 

Aceasta lege a suferit numeroase lnodificdvi. fn *\n-
cial prin legea dela 18 Febntarle 1907, privil.cir hi 
procedura electorala, dar ea a ramas in vigoaic |ifuit\ 
la fegile de iutroducere a votului universal. 

Constitufia din igij, in u rma cv t -n i -
mentelor din 1913 ?i a campaniei din BnlKurm, 
probletna modificaiii legimuhu nostril electoral :^r 
puiie dinnou fn discutie. In 1914, partidiil Jiborui 
emite ideia ejqsroprierii marii proprietati in vi;ik-i<-a 
lmproprietaririi ^aranilor fi, odata cu aceasta, >;' <""• 
oconsecin^a a ei, reviziiirea sistemului electoral, p r i n 
crearea unui colegiu unic' 

Pe baza acestor propuueri se convoaca Aclimarrrt 
Comtituanta pentru a modifica nitre altele $[ art. 
57 ?i 67 din Constitutie, carestabileauprincipi'ilo rt'» 
gimului nostru electoral. Constituanta mi si-a 
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do.suvarsi opera, din cnuza rasboiului, decat in 1917, 
la_ lasi, ciuicl. prin niodificarea art. 57 si 67 din Con-
sHtutie, a stabilit priucipiul votului universal egal, 
direct, ob%atoriu, cu scrcttin cle lists, si pe baza 
ropiezentarii proportionate a minorita^ii. 

Accst principiu a fost pus in aplieare priu decretul-
logc din 16 Noembrie 1918 cu niodificarile din 22 
Ihjceiubrie 1918. 

Ait . 1 til acestui d.ecret reproduce formulele Consti¬ 
t u t e ! (k'ln 1017: «Toti ceta£enii romani niajori vor 
jili^<- prin vot ob.stee ohligjatoriu, egal, direct §1 
siH-rel;, iji pii biiKii rcprezentftrii proportionate, un 
numar ili: (luimtat-i proportional cu populatia». 

P ropo^a sLahilita era dc un deputat peutru fiecare 
;j« J.OOO foeiiitori, iai1 eand era vorba dc Senat, de un 
senator la 70.000 de locuitori, 

HenattU se coiuputiea pe aceeasi cale, din senator! 
e^i $i din senatori de drept. 
Decretul-lege din 1918 pastreaza Universitatilor 

dreptul de a alege din sa.mil lor cate im senator. Corpul 
electoral universitar era format din profesori titulari 
!ji agreguti, Di.spozitiunea aceasta, de^i n'a fost In-
seristl 111 Constitute, a fost totu^i pastrata a^a cum 
Ht; afhi in vucliile legi. 

Accst dm-et-ltege nil prevede :iici o i>i-ocedura 
privitoare la alcatuivea Hstelor electorale. Inscrieiea 
in liatc iji pr(jce«lvira contesta^Lilor ramanea sub re-
jjjinnil acestui dticret, tot cea prevazuta in procedura 
ulcctorala din iy«7, niodificata la 1914. El mentine 
in tottl] ijt condi^iilo de eligibilitate prevazute in 
vecliua l«gi: electoralii. Senator de drept sunt acnm 
mimiii inoplxiiiLtorul troiiului ?I lnitropoiitii ^i episcopii 
tfiuirliio^i, acoste elcimeute reprezentand la noi o 
V«CIK: tradi^iuue, 

C 0 • « s t i t t t f i a Ai« 1923. Principiul votului 
tmiversal fuscris tn Constitute la X917, trebxiia sa. fie 
consacrat de Constitutia noua. Ea proclama, intr'ade-
var, In art, 64: c Adunarea deputatllor se compune din 
doptitati ale^i do cetaj:euii romani niajori, prin vot 
universal, egal, direct, obligatoriu §i secret, pe baza 
reprezentarii minoiita^ii», 

Accla? principm se reproduce §i in art, 68, relativla 
alcgci'iiu Senatiihii, cu singum diferenfa ca se impune 
condijia pentrtt alegatori de a avea varsta de 40 de ani 

i i i plini^i, 
Constitul:ia din 1923 este mai larga decat cea din 

ig.17 in priviuta awn'darii dreptului de vot, deoarece 
in nrt. (.ml, z, (lispinie: «I,egispeciale, votate cu majo-
ribitf de dona tieinii, vor deterniiua conditiunile sub 
t-circ fc'iiioilo jH)t liven sxercithtl drepturiloi- poli-
Uce. 

<i 1.)ftipL11 rile: civile ale feineilorse vorstabili pe baza 
pliiuii ognlitiiji a celor dona, sexe *. 
.1 )isi«i/.i|;liitiea aceusta a Constitutiuuii, privitoare 

la oxtindurcii dreptului electoral ^ilafemei, uu si-a 
f^iisit uplioa|:iunc decat in alegerile Eidniinisttative, cand 
prin kiKWSL din 1929 privitoare la organizatia adm.i-
JiistrtiViui locale,H'adat anumitelor categorii de femei, 
drept dc lik'etomt ^ oligibilitate. Art, 375 al acestei 
k:gi, cere femeilor, in afara de conditiunile prevazute 
do ICRL'SI (.'lectoralsi, sa inipiineascti uua din urmatoarele 

ni ]jontm a avea drept de vot: 

1. sa aiba cunostintele ciclului inferior sectuidar, 
normal sau profesional, 

2. sa fie func-fionare la Stat, judet, sau connma 
3. sa fie vaduva de rasboi, 
4. sa fie decorate pentru activitate in tijnpul rtis-

boiului, 
5. sa. fi facut parte, la promulgarea legii, din condu-

cerea societatilor—cu personalitate juridica—cu scop 
de reveudicari sociale, propaganda culturala sau de 
asisten-fa sociala. 

Desigtir, aceasta dispozitiune constitne un prim pas 
in largirea votului universal. 

SEGIMUI, IN VIGOARE 

DREPTULUI DE VOT 

Principiile Constitiitiunii din 1923 au fost puse in 
aplieare priu legea electorala. din 1926. Desi aceasta 
lege reproduce, in principiile sale generale, dispozi-
£iuni constitutionale, prin modul de repartee al 
maiidatelor, ea aduce iruportante restrangeri votului 
universal. 

Votul ivniversal a iiilaturat toate conditiile de avere, 
de ereditate^i de capacitate. Totusi, el pretiside peutni 
exercitarea lui o serie de conditii, pe care tinde coii-
tinim sa le restanga, dar care, se poate reduce la 
urmatoarele ciuci: 

1. Calitatea de nafional. Constitutia noastra 111 art. 
6, cere, ca 0 conditie indispeiisabila pentru exerci-
tarea electoratului, existanta caliiatii de romtin. Tot 
Constitutia, in art. 64 si 68, arata ca numai ceta^enii 
romani, majori, au drept de vot. Este presumptia legala 
ca. ininiai acei cari sunt cetateni romani sunt intere-
sati la conducerea Statului 51 deci uumai ei trebue sa 
aiba drept de vot. 

2. Sexul masculin. Legea electorala rezerva drep-
tul de vot numai barbatilor. Originea acestei 
clispozitii trebue cantata in faptul pretinsei supe-
rioritai^i a sexului masculin. I&ercitiul dreptului de 
de vot implica anumite aptitudini intelectuale si 
morale, care erau contestate fenieii si sunt, in parte, 
si azi. 

3. Matuniatea jtidecdfii. Legiuitorul cere ca o con¬ 
ditie esentiala a exercitarii dreptului de vot, maturi-
tatea judecatii. Acest fapt este presupus existent la 
tofi cei cari ating majoritatea politica, pe care le-
giuitoml o fixeaza la 21 cle ani impliniti. 

I,a noi, legea electorala din 1926 1111 stabileste 
varsta la care alegatorii sunt presnpusi ca au dob au¬ 
dit maturitatea de cugetare, ci le cere ca o condrjie 
esentiala peutru exercitarea dreptului de vot, majo-
ratul. In sistemul legilor noastre, majoratul este 
fixat de codul civil. Art. 434 din codul civil declara 
ca niajori se socotesc atat barbatul cdt si femeia 
cari au implinit 21 de ani. 

4. Aptikidinea inteleckiala. Ca o consechrfa ^ fi-
reasca a criteriului maturitatii de judecata, legiui¬ 
torul pretinde ca acei cari sunt chemati sa exercite 
dreptul de vot, sa se bucure de deplinatatea faeul-
tatilor lor mintale, sa fie 111 stare de a jucleca ,fi de 
a alege. 
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Sunt considerati ca au aptitudinea intelectuala de 
a alege, toti cetatenii majori. Sunt exclusi dela drep-
tul de vot' fiiiid'cousiderati incapabili, cei pusi sub 
interdictiune sau consiliu judicial1. 

Cand'legea electorala deelara ca sunt incapabili 
de a fi alegatori acei pusi sub interdictiune sau con¬ 
siliu judicial1, ea .pretinde ca anterior opera^iunei 
electorale, sa existe o hotarire definitiva a justitiei 
care sa constate aceste fapte. 

5. Demnitntea. Numai membrii societatii cati nu 
sunt atinsi de nici nn fel de nedemnitate pot sa exer-
cite dreptul de vot. Nedeumitatea atrage excluderea 
de cirept din. corpul electoral. 

Aceasta exchidere opereaza, ca si pentrn incapaci¬ 
tate, numai hi cazul cand o hotarire judecatoreasca 
definitiva a constatat faptele si a pronuntat pedeapsa. 

I^egea electorala face aplicatia acestui principiu 
cand deelara ca ; « Stint nedeiuni a fi alegatori sau 
alesi cei condaninati »,.. El distinge deoparte pe cei 
condamnati pentru crime si anmnite delicte si de alta 
pnrte, pe cei pentru care excluderea dela vot este 
prommtata ca pedeapsa complimentara, in baza 
legii, priu hotarire judecatoreasca. 

In sistemul nostril electoral, falitii sunt exclusi dela 
dreptul de vot. Art. 26 din legea electorala inglo-
beaza starea de faliment printre cazurile de incapaci¬ 
tate, ceeace este uneori impropriu. Starea de faliineut 
poate constitui nu numai 0 incapacitate, ci si o ne¬ 
demnitate, socotita de legea electorala ca suficient de 
puteruica, pentru a-1 face pe eel astfel declarat sa-si 
piarda dreptnl de vot pana la reabilitare. Codul de 
comert nu prevede aceasta decadere decat pentru 
bancruta frauduloasa (art, 882); legea electorala a 
extins o insa la toate cnzurile de faliment, 

Iiicompatibilitatea. In afara de conditiunile insi-
rate mai sus, legea electorala mai pretinde, ceta-
|eanului pentru a fi alegator sau ales, sa nu fie in 
nici until din cazirrile de incompatibilitate prevazute 
de legi. 

In ce prive^te electoratul activ, legea electorala 
iuscrie in art. 28, pentru militant m activitate, dis-
pozitiunea ca nupotfi nici alegatori, nici ale^i. Ra|t-
imea acestei incompatibilita^i trebue gasita in faptul 
ca militarii in activitate.au nienirea sa asigttre orcli-
nea interim a Statttlui si ei nu pot lua parte la tnani-
festa^iuni cu caracter politic. 

In ce priveste electoratul pasiv, art. 30 din legea 
electorala declara incoinpatibiiitatea fntre nianclatul 
electiv si fuuetiunea de orice natura retribuita. de 
Stat, jude-j; sau conmna, sau de asezaminte de tttili-
tate publica, ale caror bugete se voteaza de Adnuarea 
Eieputattlor. Aceasta incompatibilitate se aplica si 
acelor cari indeplinesc servicii retribuite in institu-
tiiuii particnlare, dar pentru numirea cfirora este 
uecesarii existenta unui decret regal. Incbmpatibili-
tatea prevaauta de legea electorala dispare, daca. eel 
care candideaza detnisioneaza din functiunea retri¬ 
buita, eel mai tarziu 5 zile libere dupa convocarea 
corjmlui electoral al Adunarii pentru care voe^te sa 
candideze. 

Dar si aci, aceasta incompatibilitate este mult mic-
sorata priu excep|iile prevazute de art. 30. Astfel, 

pot Candida fara a detnisioua primarii omselor, ur-
mand ca ei sa opteze in caz de alegere intre ioeul de 
primar sau de parlamentar, in conformitate cu U'gcn 
admiiiistrativa. 

In sfarsit, pot fi alesi deputati sau senatori, Jar it 
obljgatiunea de a demisiona, ministrii, .sub-Mfrtilnrii • 
de Stat, membrii corpului didactic, niembrii ck'iuiui, 
medicii cu titlul definitiv, avocatii, inginerii .si avlii-
tec^ii titrati, daca nu ocupa functiuni adiuitiistrtiltve. 

C A H A C T 1 U U S T I C I T J - ; D U K F T U I / U I ])\> V l J l 

Ohli galivitatea. Probleina obligativili'i\ii vo-
tultti este privita dupa concept"1 1)L> care ne n I'acfiJi 
despre vot. Daca socfitint ca exercitiul vohilui n.iji-. 
stitue pentru titularulsau tin drept, atunci awsia iwte 
liber sa-si exercite sau nu dreptul oare-i iipiii'lhie," 
Nimeni iiu-1 poate constrange sa faca UK tie drcptut 
ce-i este conferit. 

Dar cand acest drept constitue fn acelas limp fji o 
obligatie pentru titular, cand el puraseste forma drep-' 
tului individual pentru a o imbracn ]je aceea n <]\v.[i-
tului social, devenind o adevarata juncjic socitih'c, 
obligativitatea votultii se impune dela sine. 

Coustitutia noastra proclanui priu art. 6.-| ,̂ i ()H . 
obligativitatea votuliti. Aceasta nitisurii a fost intro-
dusa la noi priu modificarea adusa CoiiKtitu^iei lit act 
Iulie 1917, odata cu votul universal. Am putwi spline- • 
cliiar ca obligativitatea votului este o oojiKL-ciuJft 
fireasca a votului universal, i/,vorita din IKTLS!-
tatea de organizare a detuocratiei. 

Egalitatea votulni, Cmistitutiauoiistrii. cii 51 
legea electorala, proclamantl principiul votulni mil- : 

versal, adauga in acelas timp, ca o consccinfft, nririt- :l 

cipiul egalitafii votului. Din moment ce votul eal.tt 
un drept, din moment ce el apartine fiecttnii iuilivitl, 
este firesc ca acest vot sa fie egal. 

Egalitatea de drept consta. 111 excluderea tolnlst a 
votului plural (dreptul de mai multe voturi pi: csu'o-l 
are un cetacean in aceeaiji circuntscri])tie electoral A) spi 
a votului multifiln (dreptul pe care-1 are tin ak'Ki'Urtr 
de a vota in mai multe categorii electorale), 

Egaiitatea de {apt, pretinde ca buletinul d(r viit 
al fiecartti alegator sa aiba aceias vnlonrc <k> IUJ-
semnare, 

Modul de repartitie al ^arii in circuniscnj^ii t.-lro • 
torale, modul de reparti^ie al mandatelor jmrliunon-
tare intre diferitele cireumscrip^ii electorale ljisfllnjit 
modul de a asigurv minorita|;i electorale o roprc/.tuu.-1 

tare egala. cu valoarea voturilor obtinute Kiui Itife-
rioara lor, constittiesc problenic in legatiiriliiiHu'llittil. 
cu egalitatea de fapt a drept de vot. 

Necesitatea egalitatii votului s'a invedercit cu jirl~ 
sosiuta cu prilejul reparti|;iei mandatelor in Hiimit 
aceleiasi circumscriptii electorale. 

Sistemul eel mai simpltt de repiutitie a nitiiii1iil.oli>r 
este sistemul majoritar, care prezinta si ol dottu ft-|y: 
al majorita|ii absolute si al majoritatii relative. 

Dupa sistemul niajoritajii absolute', tlaca. Jntr'f> i:k"~ 
cumscriptie electorala canclideaza mai multe patlidt*. 
si daca until din aceste partide a ob^inut jituifltate 
plus timil din numarul voturilor, acel partid nlijint* 
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ioiitc mnmlatele, iar ceJelalte partide nu obtin nici 
iinul. 

In sisteuuil majorit^u absolute, ait vsloare numai 
votm-ilo acordate partidului majoritar; voturile 
sicorikte eelorlalte partide, in cazul de fata, avi va-
loarea zero. 

.Dar neclreptatea apare §i mai evideuta in sistemtil 
mujontii^i relative, cand to ate maudatele se atribue 
acehii partid care a. obtiuut majoritatea relative a 
voturilor. 

In mx-st cu/., un singur vot peste acela obtinut de 
l>iiifi(Ji.')o rivnhi, cum la in; loo pot reprezeitta mult 
Mini inn]It- voturi, decide alcgerea. 

I,i|iHii de tij^iilitatc ititrc valoarea voturilor expri-
inuUi im mai are nevoic- sii fie demonstrate. 

I'lmtru mlattirarea acestei nedreptati s'a preconizat 
sistemul propor^ionalist, care, 111 oarecare raasura, 
eorecteaza. aceasta situatie. 

Sislemul 'proporficmalist unnareste sa atribuie fie-
ciinii partid un nuinar de mandate proportional cu 
mimfirul voturilor obtinute. Nu putem pretinde aci 
o pioportionalitate matematica, ci numai 0 proportio¬ 
nal il;s to aproximaliva, care se mcearea sa fie apropiata 
prin diferiteie sisteme de calcul, cat mai limit de 
prnpnr^iotutlitatai niatematica. Aceasta situatie este 
datnrita faptuhii ca. nu se pot acorda partidelor care 
parlieipa la alegcri, [rac^Hini de deputat, dupa de-
Kenmiirile cc-nr face proportionalitatea matema-
tica. 

Coustitiifia. din 1923 apreciind criticele care s'au 
adtirt reprezentftrii proportionate, instituita la 1918, 
a erezut nccesar HS. corecteze vecliiul text, Jnlocuind 
lixprosiunea de rafirczentare ftroftorfionald, cu aceea 
de repreeenlare a minonla{ii. Aceasta expresinae are 
1111 eou|;iunt juai larg; ea cuprinde posibilitatea de 
rtdoptare a diferite sisteme de repre?,entare, din care 
imul poate fi ,̂ i acel al rexwezentarii proportionale. 
Ccmstituantul, faifi s'o marUiriseasca direct, s'a 
dcrlarat contra principinlui reprezentarei propor£io-
ualci; dar a lasat posibilitatea ca acest priucipiu 
us! jKuita fi introdus. Constitutia cu textul ei 
actual, mi oprcsjte introduoerea reprezentarii propor-

I,ogea electorala din 27 Martie 1926, tinaud soco-
tctiilil de rtceastii in ten fie a legiuitornhii ennstitnant, 
nduw un sistom de rojiartitie a rnaudatelor, care difera 
i-si'Mliiil !ji (U- principiile votului universal §i de regu-
|jk' iurnial iiiscrisc in Constitute. 

Scnitinul di; listil este cleinentul esential al iinui 
sisleiu de. riipre/.ciitarc propuitiouala. ])ar el poate 
fuucHona si inLr'im sistem majoritar. 

Senilinnl de lis/d spre deosebire de eel unino-
utiind ccunportil pentru un alegator, dreptnl de a 
vota o surie tk< candida^i, dupa numarul locurilor de 
diipuCiifi fixate pentru eireiunscripyia electorala, in-
scrisi pt; o lista, ^i mi imul singur. Scrutimtl de 
iistft pn-'tiiult: impSrtirea \aui In circumscriptii elec-
tomlu mat iutiuHC, avaud sa aleaga fiecare un numar 
mai mart; do caiidida|i. 

.Scrutiiuil (k! listil poate fi intrebuiirjiat cu sau fara 
ij. In sistenntl pana^apdui, alegatorul are drep-

tul sa-$i alcatuiasca buletinul de vot asa cum crede 
de cuvinta, destul numai ca sfi. inscrie atatea niime 
cati candida^l stint. El poate vota 0 lista in intregime; 
poate ^terge anumite n;une dintr'o lista, fara a le 
completa cu altele; el poate alcatui o lista noua, cu 
mime imprumutate dela diferite liste, In acest ca/. 
scrutinul de lista nu se deosebeste de scrutinul miiuo-
ininal decat prin Jntinderea circumscrip{:iei electoralo 
si deci prin dreptnl pentru alegator de a vota mai 
multi candidati. 

Scrutinul de lista cu panasaj a fost practicat in 
Franfa, sub regimul legii electorale din 1919, §i [a 
noi, sub regimul legii electorale din 1918, 

Scrutinul de lista jar a pana^aj sau pur si simplu, 
inseanina acel scrutin in care alegatorul este obligat 
sa voteze o lista iutreaga de caudidati, neputand 
aduce nici o modificare acelei liste. Acest sistem a 
fost adoptat de legea noastra electorala din 27 Martie 
1926. In adevar, art. 75 declara ca fiecare alegator 
trebue sa voteze cu stampila o lista. Stampila poarta 
cuvantul «votat». 

In sistetnul nostru electoral Constitu{ia a fixat prin-
cipiul scriitimilni de Jista, dar a ln.sat 111 seama iegini-
torului ordinar facultatea de a-1 aduiite cu sari fara 
pana§aj. 

Vot direct. Constitutia in art. 64, proclanm 
principiul votului direct. Acest principal este adoptat 
si pentru alegerile administrative. 

legiuitorul constituant a luat aceasta masuia, 
iuca cu ocazia modificarii Constitutiei in 1917, s'a 
inlaturand sistemul votului direct, practicat peoscara 
larga la uoi, iiiainte de razboiu. Cum am aratat mai 
sus, vechile legi electorale prevedeau pentru cole-
giui al Ill-lea votitl de gradul af doiiea sail indirect. 
In adevar, 50 de alegatori dela colegiul al Ill-lea, 
sau colegiul rural, alegeau un delegat si acestia, la 
randul lor, alegeau deputatul colegiului. 

Vot secret. Principiul votului secret este una 
din cele mai importante cuceriri ale Revolutiei Frau-
ceze si una din garantiile cele niai serioase ale since-
ritatii votului. El este proclamat de art. 46 din Con-
stitutie. 

Dar secretul votului, cliiar inainte de a fi inscris 
in Constitute, a fost respectat in lege, deoarece el 
a fost consider at ca un element indispensabil al drep-
tului de vot. Acest principiu dobandise iu practiea 
legislative valoarea unui principiu constitu|ioual, se 
invesmantase cu un fel de legitimitatc constUii}ionalil, 
de care nimeni uu intelegeii sa se atinga. 

PROCEDURA ELECTORALA 

Procedura electorala urmareste sa asigure since ri-
tatea consultarii corpului electoral, usimnta exerci-
tarii dreptului de vot si msfarsit, posibilitatea ca 
alegatorul sa-^i exercite dreptul sau in cea mai du-
plina cunostinta de cauza. In procedura electorala 
distingem trei "faze: a) procedura premergatoare aie-
gerii • b) procedura alegerii propiu zise si c) conten-
ciosul electoral, adica totalitatea contestatiuuilor cc 
s'ar ivi cu privire la alegere. 
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Formalit&tile firemergatoare alegerii 

Fonnalita^ile premergatoare constau din: deter-
rainarea circumscrip^iunilor electorate si alcatuirea 
listelor electorale, 

Determinarea circumscripfiei electorale este stator-
nicita, la noi prin Constitutie ipi prin legea electorala. 

Art, 65, al. 2 din Constitute, declara ca circumscrip-
tta. electorala nu poate fi mai mare decat un judet, 
kathtnea acestei niasuri trebite vazuta iu faptul ca 
legi'uitorul constituant s'a temut sa nu se formeze 
circumscriptii electorale mari. 

Legca electorala pune in aplicare dispozitia consti¬ 
tutionals, fix&nd intitiderea circumseriptiei electorale 
la cuprinsul uniti judef. Impartirea electoraia a |arii 
se confuuda deci cu impartirea administrative. 

In afara de aceste circumscriptii electorale gene-
rale, legea. mai creaza, pentru alegerea Senatului, 0 
serie de circumscriptii speciale, care sunt superioare 
ca intindere circumscripfiei untii judef. In adevar, 
art. 70 din Constitutie prevede dispozitia ca « niexn-
brii camerelor de comert si industrie, de munca fi 
de agriculture, intruniti in coiegii separate, aleg din 
sanul lor cate un senator de fiecare categorie fi pentru 
fiecare circumscriptie electorala. Aceste circumscriptii 
electorale speciale se fixeaza de legea electorala, 1111-
marul lor neputand fi mai mare de sase». Potrivit 
acestui text, legea electorala a fixat prin art. 38, patru 
citcuinscriptii peutru alegerea de senator la canierele 
profesiouale, avand ca resedin^a orasele lasi, Bucu-
resti, Galati si Cluj. Deasemenea, legea electorala 
fornieaza cate 0 circumscriptie electorala specials 
pentru alegerea senatorilor universitari fart. 41), 

Odata circumscriptiile electorale fixate, legea per-
mite crearea sectiilor de votare, pentru facilitarea 
operatiilor. Secfiile de votare, potrivit art. 36 din le¬ 
gea electorala, trebue sa corespunda cu circumscrip-
Jiile judecatoriilor. 

Alcatuirea listei electorale. Listele electorale cu-
prind numele tuturor alegfitorilor cari au exercitiul 
dreptului de vot. 

Tin cetacean de î intruneste toate conditiile cerute 
pentru a vota, nu-si poate totusi exercita dreptul 
daca nu este inscris in lista electorala. Nu este sit-
ficient sa ai dreptui de vot, ci este necesar ca acest 
drept sa fie prealabil constatat. Aceasta proba a 
esercitiului dreptului de vot nu se poate face decat 
prin inscrierea in lista electorala. 

Inscrierea in lista electorala nu creaza insa. dreptul 
de vot, ea il prabeaza munai. Astfel, sunt 0 serie de 
cetateni cari, desi sunt mscrisi in listele electorale, 
n'au totusi exercitiul dreptului de vot; dreptul lor 
este suspendat pentru 0 aiiumita. perioada de vreme; 
acesta este cazul militarilor, al alieuatilor internaji, 
dar uepu^i inca sub interdic|ie. Deasemeni, sunt 
cetajeni inscrisi in listele electorale cari, iiitre timp, 
au pierdut dreptul de vot, c^zaud in vreunul din 
cazurile de incapacitate, nedemnitate sau incom-
patibilitate, prevazute de legea electorala. Acedia, 
desi inscrisi in listele electorale, n'au exercitiul drep¬ 
tului de vot; daca ei totusi voteaza, comit uu delict. 
De altfel, legea electorala prevede in art. 19 

obligatia pentru judecatori de a comunica primaviiloi 
numele acelor cari intre timp au pierdut uxcrci|in 
dreptului de vot. 

Pentru ca cineva sa poata fi inscris in 
electorala el trebue, in afara de condtyiilo ccnit< 
peiitru exercitiul dreptului de vot, sa fie inHcris m list* 
electorala a comunei unde isi are domiciliul. 

Legea electorala consacra tret principii in. i-lurstiiJ 
rutocmirii listelor electorale: a) lista clectoriilil estte 
intocinita prealabil alegerii; h) ea este poniiLLiieiitA; 
c) ea este revizuita anual. 

Listele electorale se intoemesc pentru ficcuiv cuimntl 
111 parte; in Capitala, se iutocniesc pe Kcctoiin1. Iiittm;-
mirea listelor este data., in comuuele urbatu>, in Niirciiu 
delegatiei pernmnente conmnale sau a eoniisid i 
riuiare, sub supravegherea priinarului sau n \ 
diutelui comisiei iuterimare. In comuuele rurulu, £U 
sta operatie se face de aceleas organe 111 unire Cu 
notarul. 

Listele electorale vor cuprinde nuniele si ]>miuiiiicle 
alegatorului, in ordinea alfabetica, anul na^torii $1 
profesiunea; ele vor avea doua coloane dt! 
pentru Camera si Senat. 

Odata iutocmite, listele electorale rfuiiAn 
la priinarii si judecatoriile respective; in tot 
lunii Ianuarie, peutru ca alegatorii sa poatfi luit cuiw-
stiinta. de ele si se ceara modificarea lor pc cukiu t<iU' 
testatiei. 

Din moment ce h'sta a ramas definitivu, ak-gfitoris 
inscrisi au in principiu dreptul la vot, 

Cartea de alegdtor atesta niscriereu ccitiljentiului 
in lista electorala si serveste la stabilircu idcnliUiJti 
sale. Iudata ce listele electorale au ramas duNtiitive, 
biroul electoral jude^ean dispune imprinuuM cfirjifor ' 
de alegator. 

Birourile electorale jtidefene. In vedorea preRil-
tirii tuturor formalitatilor premergatoare uU^tiiUir, 
legea institue m fiecare circumscrip^ie ekictoiulu utt 
birou electoral, care funejjioueassa pe lfuigfi Lriintti(du) 
judejjuhu si este presidat de magistratul eel mill mult 
in grad al tribimalului. Prezidentul este iismttit da 
un judecator tras la sorti diutre nuigistraHi tLil 
lului; acesta-1 ajuta in indeplinirca atrilm|:illiii 
si-1 inlocueste in caz de lipsa. 

Atributiile birourilor electorale sunt foarU; i 
tante : 

a) Supravegheaza imprimarea si distribuiroa ^ 
de alegator ?i resolva toate plaugerile cu s'ur ivl en 
privire la distribtiirea lor. 

b) ftrimesc declarable de candidalurd; 
c) stabilesc secfiile de votare fi JoealuriJu <ly vot; 
d) ingrijesc de imprimarea buletinelor do vot iji de 

distribuirea lor la sectii; 
e) totalizeaza voturile exprimate iu clrcuiuaiirj^te 

spre a fi comunicate comisiei centrale electorale fi 
proclaina rezultatul in alegerile unde legea le tlfl ncesst 
drept; 

/) libereaza senatorilor si dcputa^ilor ca §1 .Hiiple-
antilor certificatul constatator ftl maiidatului obj imt t ; 
_ g) primesc contesta^iile ce s'ar face impottivix iilcge-

rilor si le iuainteaza comisiei centrale electorate sm.u 
biroului adunarilor, dupa caz; 
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h) ati dreptul de a lua toate masitrile de ordine la 
localttrile de vot si In. ziua de votare. 

Fnrnialilafile din -perioada electorald 

Prin perioada electorala, urfelegem timptil care se 
scurge dela convocarea corpului electoral pana Jn 
ziua votarii, Accasta perioada se poate deterniina Jn 
mod precis, deoarece convocarea corpului electoral 
HG publica 111 Monitorul Oficial, potrivit art. 90 din 
Constitute, I in nu poate fi mai mare de trei luni. 
IVn'ouda cfectorala este data, de lege candida-
tilor pentru a se face cimoscuti pe eisi programul lor, 
ale^ii tailor. 

Declarafia de candidature. Actul eel mai impor¬ 
tant pc cave-1 prevede legea tn perioada electorala, este 
declar-a^ia de candidatura, adica actul prin care un 
canclidat vine afi declare in mod public, in f a£a autori-
tatilor respective — pre^edintele biroului electoral — 
candidatura sa. 

I'entru a se dovedi seriozitatea candidaturii si lega-
tura dintre candidat si corpul electoral, legea pre-
tinde (art. 45) ca declarative de candidatura sa fie 
propuse de eel putin 20 de alegatori din circum-
scrip^ie, pentru Adunarea Deputatilor si de eel putin 
10 alegatori din eircumscriptie, pentru Senat. Aces-
iia trebiieKC sa se prezinte personal, sail senmattirile 
lor Sii Eie legalizate de judecatorie, de notarii public! 
•sau de notarii conumali. 

Ciind esto vorba de senatorii dela camerele profe-
sioutile sau dela colegiile locale, declaratia de candi¬ 
datura trel)iie propusa de eel putin 5 alegatori din 
«ile#iul respectiv. l)eclaratii!e de candidatura pentru 
Hcnatorul universitar n'ati nevoie de propimatori, ele 
Be pot face de candtda^i, 3 a Universitate, pana in pre-
zina alegerii, 

Semnclc electorate, X,egea prevede coustituirea, 
[»entru fiecare lista electorala, a unui semn distinctiv. 
Mtlsura aceasta a fost luata de legiuitor pentru a 
hilcsni nuityimei de alegatori, ne^tiutori de carte, ex-
priuiarea votului. Semnele electorate au o mare inra-
nrire ji.supi'a reziillatuhii alegerilor §i cbiar asupra 
vie|;ii î existen^ei partidelor. 

Sub impcriul legii electorale din 1918, partidele J§i 
pnteaii nlege orice fel de semn care consista dintr'o 
figiu-u gecmietrica shupla, sau dintr'o combinatie de 
asetiuinea figuri, eu obligatia insa ca marimea lor sa 
mi lu:aca de 10 niilimetri patrati (art, 34). 

Purtidele- politico ?i-au ales semuele cari puteau sa 
excite cat mai mult ctiriozitatea alegatorilor si sa 
facTi o directii legatnra Jntre predilectiile lor si seniuul 

lA'gea actuala, 111 art. 46, interzice alegerea 
tie semne care sa reprezinte iniagini de obiecte. 
Semnclc se fixeaza de Coniisia Centrala Etectorala; ele 
const au nuniai din figuri geometrice, cari pot fi 
tilcse po. intreaga tarsi sau pentru unele localitati 
itude candideaKa grupavea. Semuele, odata alese, 
rilmftii proprietatea grupului sau a candidatilor cari 
le-tui. ales. 

Comisia Centrala Electorala. Legea electorala insti-
tuo, in vederea diverselor opera^ii de care am vorbit 

pana acum, o Cotnisie Centrala Electorala, formata 
din 5 membri; 

1. un pre^edinte si un. consilier dela Inalta Curie 
de Casatie ^i Justice, desernnati prin sorti in se-
diuja pubUca; ' 

2. un presedinte dela Consiliul Legislativ, deseiu-
nat la sorji de prinnil presedinte al acestui consiliu; 

3. doi presediuji ai Curfii de Apel din Bucti-
re^ti, trasi la sorti in ^edin^H publica de priinul 
presedinte al Cur£ii. 

Ca supleanti se vor desemna: a) un consilier dclu 
Inalta Curte; b) doi consilieri ai Curfii de Apel; 
c) un consilier dela Consiliul legislativ. Supleau^ii »e 
desemneaza in acelas mod ca si membrii titulari, si 
pe acelas timp. 

Presedinte al Comisiunii este de drept presedin-
tele dela Curtea de Casa|ie, Secretat al ei este 
directorul general al Institutului Central de Sta-
tistica. 

Comisia Centrala Electorala are atributiuni admi¬ 
nistrative si judecatoresti: 

a) Atribitfiimi administrative: intocuieste tabloul de 
senme distinctive si da autoriza^ii biurourilor elec-
toraie judetene peutru impritnarea lor pe buletiuele 
de vot; ceutralizeaza. rezultatele voturilor exprimate, 
face calculele cerute de lege, repartizeaza mandatele 
ipi proclama pe deputatii aiesi si pe supleantii lor. 

b) Atribufiitni judecatoresti: judeca contesta^iile 111-
dreptate in contra respingerii ilegale a uuei propu-
neri de candidatura, prezentatfi in ternien legal au-
toritatilor competiute, precuni si toate contestatiile 
ce s'ar face asupra neregularitii^ii semnelor distinc¬ 
tive sa« al numerelor de ordine ale Hstelor. 

lyistele de candidati se iinprinia pe buletinele do 
vot in ordinea inregistrarii lor; ele sunt inchise 111-
tr'un patrat de lijiii negre, î &utru ca Jistele sa se 
poata usor distinge una de alta si si uu se product 
confuzie la votare. Fiecare piitrat poarta in 1111-
ghiul din stanga nmnarul de ordine al listed nunic-
rotarea iucepand cu Nr. 1 dela pag. I si continuaud 
in ordiue, dela stanga spre dreapta. 

Buletinele de vol. Imprimarea buletinelor de vol. 
este data 111 caderea biurourilor electorale judetene. 
iar cbeltuiala impriniatului este suportata in clii]' 
egal de toti candidatii. 

Desemna'rea delegafior §i asislenfilor. Tot ca <> 
masura de garantare a secretului votului si a legal i-
tatii alegerilor, legiuitorul a prevazut dteptul pentni 
candidatii inscrisi pe o lista de a desemna eel uiuil 
doui delegati si doui asistenti la fiecare sectie de voturc. 
Acestia au.'in tot timpul opera^iilor electorale, drop-
tul ele control asupra tuturor actelor_ pe cari In kw 
biuroul alegerii, intocmai ca si candidatii. 

O-perajia vot&rii 

Pregatirea operatiilor de votare consta. din stain-
pilarea primuliu" sto'c de buletiue necesare votatii, (Yin 
tragerea la sor^i a doui asisteuti, care impreuua cu 
presedintele si cu grefierul, constitue biuroul scctit'i 
de votare si cari vor coutinua stainpilarea bnlotj-
nelor de vot in tot cursul votaiei. Apoi, presedmtolc, 



242 
ENCICLOPEDIA R O M A N I I U 

impreuuA cu amdidatif sau delega^ii prezen^i, inspec-
tenzft camcrele de votare, verifica 51 sigileazS urnele. 

Votnl incepe la ora 8 diininetita si tine o singura 
zi pana la ora 20, toainna si iarna, si dek 7—21 in 
celelalte anotimpuri; in caz cand smit alegatori cari 
n'au putut vota pana la ora legala de inchidere, 
votarea se prelungeste, fftra fntrerupere, si in cursut 
noptii, pana a doua zi la ora 8, cand scrutinul se in-
chide in mod irevocabil. 

Odata votarea terminate, presedintele procede, 
in prezenfa candidatilor, a deiegatilor si asistentilor 
prezenti, la despmerea scrutiniilui. Presedintele d-
teste, 'la deschiderea fiecarui buietiii, cu glas 
tare, lista candidatilor care a fost votata; el 
arata votul candidatilor s,i delegatilor prezen|i. 
Rezultatul votului se consemneaza in doua liste, 
\ma jimvta de grefier §i alta de unul din asis-
tenti. I11 sceste liste se vor tuscrie: a) numSrul total 
al votantilor; b) numarul voturilor mile sau anulate; 
c) listele de candidati in ordinea mscrisa m buletin; 
dj numnrtil voturilor intrunite de fiecare lista,. 

Dupa despuierea scrutinului, presedintele secijiunii 
intocme^te un proces verbal in dublu exemplar, ara-

• tatid moduL cvim au decurs operative de constataie 
fi numarul voturilor ofrfinute de fieeare lista. Bule-
tinele despuiate, in afara de cele anulate, se ard. 
Procesul verbal astfel intocmit se contrasenmeaza de 
giefier î de asisten^i. In caz cand ace^tia ar refuza 
sa semneze, se vor arata rnotivele, lipsa semnaturii 
lor nefiind de natnra sa atraga militatea procesului 
verbal. Bviletinele anulate se anexeaza la dosar. Pio-
cesul verbal, impreiina cu intreg dosarul alegerii, se 
inamteza pre^edintelui biurotihu electoral judefean. 

Contenc iosnl electoral 

Condi tia esentiala pentru ca dreptul de vot sa ras-
puuda menirei sale, este ca el sa se exerdte in cadrul 
strict pe care legea a infeles sa i-1 traseze. Orice aba-
tere dela acest cadru al legii constitue o neregulari-
tate, de natura sa falsifice sinceritatea scrutimilui. 
Opera^ia electoraM este 0 operatie complexa; in 
timpul ei se pot comJte nmneroase neregularita^i. 

Pentru inlftturarea acestor neajunsuri, se impune 
sa existe un organ- cu caTacter de impartialitate si cu 
suffciente cunostinte juridice care sa exa'mineze toate 
aceste neregukritlti p sa restabileasca ordinea legala, 
Organele insarcinate cu cercetsrea tutoror contesta-
tUIor ce s'ar ivi cu privire la legalitatea alegerilor, 
constitue contenciosul electoral. 

Contenciosul operafiilor •prealabiU alegerii. Opera¬ 
tive electoiak prealabile alegerii, pot constitui acte 
autonome, independente de alegerea efectuata, si 
acte complexe cari se inglobeaza in actul alegerii si 
pot fi examinate odata cu validitatea ei. 

I,egea noastra eiectorala prevede existen^a a doua 
serii de acte autonome supuse controlultd jwisdic-
t ional : 1} alcaluirea Ustelor elector ale' si 2) alegerea 
semnelor electorate, : 

Conlenciosnl alegerii propriu zise. Cu ocazia nnei 
alegeri se pot petrece insa si alte ueregularitati decat 
acele prmtoare la listele ?i semnele electorale. Din 

moment ce incepe perioada eiectorala, tulictt 
data cand se convoaca corpul electoral $1 jiAn?l l a 
proclamarea rezultatului votului, legea prevetlo n tmrle 
de formalitafi f ia o serie de garanfii uieniU' sit usi*. 
gure sinceritatea votului. Nerespectarea acestut m&~ 
suri luate de legiuitor este de natura su falsifice 
voinja alegatorilor; cand se constata acest fnpt, n l c -
gerea trebue invalidata si corpul electoral ennsiiUnt 
din nou, pentru ca astfel adevarata sfi vuinifi. »H 
poata fi exprimata. 

Daca eate vorba de alegeri parlntnentiiiv, tnn te 
contestatiile cari s'ar na^te, cu privire la f 
operatie * eiectorala si panft la proclamarwt 
tatuhii, se adreseaza corpului din care lace jii'i 
alesul, si care hotara?te, cu depline puteri §i hi iiltJutd-
instanta. Legea eiectorala declara ca « opcrut:lile II* 
carei alegeri simt supuse controlului superiot1 a I Aclu-
narii respective ». Dispozitia legii electorale este cdic* 
tata in baza art. 44 din Constitute, care deelnrft 
ca «fiecare din Adunari verifica titlurile memhrilor s&i 
si judeca contestatiile ce se ridica fn u'cemstn 
privinta,». 

In jndecarea contestatiilor, Adunarile se prcocupft 
mai putin de piincipiile de drept §i mai nuiit tie 
interesul politic al validarii sau invalidsirii aleger/i, 
Jurisprudenfa noastra parlamentara cunoaMte pujiiie 
cazuri de invalidare; ele prezinta totusi precedents 
interesante, cari se pot utiliza cu ocazia valldiirii 
altor alegeri, fara. sa aiba. vreo putere ohUjjatorle, 
Tocmai acest fapt al lipsei oriearni criteriu •— in nftii'iV 
de eel politic — este de natura sa reclame titi H« 
adopte in toate statele sistemul verificarii lnancttitelor 
parlainentare de un organ judecatoresc. 

Dreptul pe care-1 au adunarile politice de a-Jj' 
verifica singure legalitatea operafiei electorale, (I.HUI 

cunoscut sub denumirea de verijicaye de jmU'ri. In 
fafa acestui sistem, drejitul public modern riclicil 
un altul, acel al controlului o-perapici electorale jiU ul 
de 0 ptrisdicfie propriu zisd. 

Constitu^ia noastra, inspirandu-se din 
belgiana si franceza, pastreaza sistemul 
al verificarii puterilor, cfind este vorba de tf 
parlamentare, dand in caderea justifiei adnniiislrn» 
tive controlul legalita^ii opera^iilor electorale ill til«-
gerile administrative. Motivele care se dau-penfcrii 
a justifica aceasta masura sunt: independen^n Cti-
merelor fata de puterea judecStoreascS ifi suveran i -
tatea parlamentara. 

DISTRIBU^IA MANDATEI.OE. PARLAM.fiNTAK.Ii 

Opera^ia de distribute a mandatelor are loc lmnitii 
in cazul alegerilor pentru Camera, cand maudatole 
se atribue pe baza sistemuhti proportionalist. 

Pre^edintele biuroului electoral jude-Jeati iivtiln-
teaza rezultatele obtinute presedintelui Conii.siul 
Centrale Slectorale, care functioneaza pe langtl Ml -
nisterul de Justice, 

Odata cu aceasta rolul biurourilor electorale ju-
de^ene inceteaza, si incepe acela al Comisiei Ceutvnte 
Electorale, Aceasta eomisie Jndeplineste urmatoarele 
atribu^ii: 
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a) repartizeaza mandatele gruparilor politice pe 
(;ua ; 

h) repartizeaza niandatele atribuite fiecarei gm-
p;iri politice pe ciicumscrlp^ium; 

c) atribue manclatele candidajilor de pe fiecare lista. 
Cfmd e vorba de repartitia mandatelor gruparilor 

politice pe Jar a, Comisinnea face urmatoarele ope-
raf Uuii: 

a) I'rocedeaza la totalizarea pc tara a nunia-
niliii votaivtilor, al biilethielor anulate si al voturilor 
objinnte de gniparilc politice. Acest calcul 11 face pe 
baza rezultateior primite dola biurounle electorale 
judojuixi. Cu aceastft oeazie, Comisia Centrala Electo-
ralfl este in drcpt so, rectifjce erorile niateriale ce s'ar 
Ji Mciit hi calculele totale triaiise de biuroiirile elec¬ 
torale. Ka nti poate rectifica buletmele de vot, ci 
mmwi caktilde aritmetice gref te. 

b) Stabile^te procentul de yotitri ob^inut de fiecare 
gnipare politica fata de niimSrul total al votantilor 
din iiitrenga $ara, 

Cu ocazia stabilirii procentului de voturi, Comism-
nea are obligatia sa declare gntftarea politica ma-
jontanl, adica acea grupare politica caie a obtimit 
eel mai mare numar de voturi pe •J.ara., dar eel 
piitin Lin procent de 40% fata de celelate grupari. 

In ca» cand nici una din gruparile politice n'a 
ob{Jmit acest procent de voturi pe Jara, sau in caz cand 
ambele. grupari cari ar trebui sa fie declarate ma-
joritare, au obtinut acela.̂  procent de voturi, nu se 
declara nici 0 grupare majoiitara. 

c) Calculeana procentele de voturi obtinute in fie¬ 
care grupare politica, faja. de numarul total al votan-
•filor din circuiuscripjie, grupanclu-se circumscrip^iile 
intr'1111 tablou, fn ordine descrescduda. Daca sunt 
ctrcii 111 scripjfii electorale cu procente egale, se j)refera 
la orclinea inscrierii acea circumscriptie care are eel 
mai jnare numar de voturi. 

Orlata aceste operaJJi terminate, Comisiuuea pro-
cede la reparti^ia mandatelor, 

:i)aca gnipSrile declarate njinoritare n'au obtinut, Jn 
unele circuinscripjiii majoritatea absoluta a vofurilor, 
ele vox dobandl in aceste circumscripfii un numar 
de mandate proportional cu procentul de voturi 
ce au fa$3 de totalul voturilor exprimate in cir-
ouniscripfia respectiva, chiar daca pe tara intreaga 
n'an lntrttnit procentul de 2% din voturile ex-
])rini(ite. Pentru a stabili numarul de mandate 
ce Irebne atrilmit acestor grupari, se fmnulfeijte nu-
niilrul de mandate atribuit in circumscrip^e cu pro¬ 
centul de voturi objinut; fractiunile zecimale mai 
niari ca 0,5 se intregesc la imitate, iar cele egale 
Ban mai mici ca 0,5 se suprima. 

Voturile obf.inute in aceste circumsripjiuni, de gru¬ 
pari lc rainoritare, se scad din totalul voturilor obtinute 
pe yara de aceste grnpari. 

Dupa ce s'a stabilit astfel numarul mandatelor 
ce se atribue gruparilor politice minoritare cari au 
obfimtt majoritatea absoluta a voturilor mtr'o cir-
cuiiiscriptie elector alii, aceste mandate se scad din 
nuni&rul total de mandate, stabilit pe intrega Jara. 
Rcstnl de mandate, neatribuit, se repartizeaza gru-
pariloi' politice pe ^arfi, precum urmeaza : 

a) gruparii majoritare i se da jumatate dia aceste 
mandate ; 

b) cealalta jumatate se imparte intre toate gru-
parile, inclusiv cea majoritara, proportional cu pro¬ 
centele de voturi obfinute de fiecare din ele; 

• c) daca nu exista grupare majoritara, mandatele 
se Jmpart intre toate gruparile, proportional cu pro¬ 
centul de voturi otyinute de fiecare din ele. 

Calculele acestea se fac d«pa aceks sistem ca ?i 
cele pentru stabilirea mandatelor de atribuit gruparii 
minoritare, care a obtinut majoritatea absoluta a 
voturilor intr'o circumscripfie. 

Dupa aceasta se procedeaza la repartitia pe cir-
cumscriptii a mandatelor atribuite gruparilor politice. 

Ititakt se atribue mandatele cttvenite gruparilor 
minoritare, dupa procentul de voturi objinut de Iis-
tele respective, mcepand cu circumscrip^ia uude lista 
minoritara are eel mai mare procent. 

Se trece apoi la repartizarea pe circumscriptii a 
mandatelor gruparii majoritare, scazandu-se la fie¬ 
care circumscriptie, din numarul mandatelor fixate de 
lege, mandatele atribuite gruparilor politice minoritare, 

Gruparilor politice cari u'au intrunit pe mtreaga 
tara un procent de 2% din numarul total al vo¬ 
turilor, nu li se repartizeaza nici un mandat1). 

Atribuirea mandatelor candidatilor de pe fiecare 
lista se face m ordinea inscrierii lor pe Hsta. Candi-
datii neale^i se proclama supleautii listelor respective. 

PROCLAMARBA REZUÎ TATULUI 

Proclamarea rezultatului alegerii se face: 
a) De Comisia Centrals Electorala, pentru alegerile 

generate de deputati; 

]) Iata cum s'n facut ncest calcul en ptilejul alegerilor 
din 1932: 
• Din totalul de 387 de mandate s'an scaziit ce!e 6 man¬ 

date atribuite partiduhii maghfar care a obtinut majori¬ 
tatea absoluta a voturilor la trei circumscriptii electorale: 
Chic, Odorhei $i Trei Scaune. R&man deci de atribuit 381 
de mandate. Jumatate din aceste mandate, adicS igo au 
fost date partidwJui na^ional-tSiranesc care a. intrunit pe In¬ 
treaga £arfi peste 40% din voturile exprimate, iar cealaltS 
jnmatate s'a !mp5r\it tuturor partidelar, inclusiv cehil ma-
joritar, cari an intrunit pe iutreflga j:ar5 un proceot mai 
ruare de 2%, proportional cu procentele de voturi obti¬ 
nute. Rezultatul a fost -urinatorul: 

Parlidm t T 
Pnrtldul Liberal (Duea) 
PnttWul Liberal (Britianu) 
Paitidul Tlr^nese (Dr. lapu) 
l,iga Apntilrit CrejUne 

W l N S f l A 

1.203,7°° voturl sai 
407.023 
195.048 
170.860 
159.071 

PnrtWtil Najfonal-Agror (Gngii) 107,(134 
Parltdut Slaghiar 108.B57 
Partidul Social-Democrat 101.068 
Gruparea Comellu Z. Codreann 70.674 
Uiiinuea Na(lonaia Ii8.ii6 
Paitldiil Evreesc 67.582 
Parlidul Poporulul 

°i = S4 inanialc 
% 8 

Total 2.724.138 9 1 IOO%«»II>I » 

La aceste mandate, distribuite astfel, se adauga manda¬ 
tele diatribuite in baza primci majoritare sau a inajorlta|H 
absolute. Partidxil ^ranesc mai obfine deci iga de man¬ 
date, iar partidul magbiar !nc5 6 mandate. Rezultatele 
geaerale din lista de mai sus trebuesc dec! modificate 
astfel: 

Partidul Nafional-TSrfintM 190+83=573 uiandat* 
Paitidul Maghiat 64- 80.14 t 
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b) De presedintele biuroului electoral judetean, la 
alegerile partiale de depntaji, ?i la alegerile de se-
natori ai votului universal s,i ai consiliilor locale. 
Se prodama alesi candidatii cari, in aceste ca-
zuri, au intranit majoiitatea relativa a votmilol". 

c) De pre?edintii biurouribr electorale speciale, la 
alegerea senatoiilor camerelor profesionate $i ai uui-
versitatilor. Proclamarea rezultatului se face dupil 
acdas criteriu ca la punetul £>. 

d) De colegiul presidential al Inaltei Curfi do Ca-
satie, in cazul senatorilor de drept 

Constitutia nu a lirnitat numarul parlameularilor, 
Iasand aceasta sarcina in seaina legii electorate. 

Pe baza acestei legi, numaiul deputatilor oste de 
387, iar al senatorilor de 254, in care simt euprinsi 
si seuatorii de drept. 

CRITICA LEGII B£,UCTORAI,E 

Din puuet de vedere constitutional, legii elec¬ 
torale din 1926 i se pot aduce urmatoarele critici: 

1. Constitutia, in art. 65, declara eft alegerea depu-
tafilor se face pe circumscrip^ii electorale cari nu pot 
fi mai mari decat un judet. Numarul deputa^ilor de 
ales in fiecare drctimscriptie electorala se stabiles/te de 
legea electorala, proportional cu fiopulafia. 

Din esaminarea acestui text rezulta ca alegerea .̂ i 
desemnarea deputatilor trebue sa se facil de corpul 
electoral al jadetului. Desi principial legea incearca 
sa dea aceasta alegere corpului electoral jude^ean, 
totu^i, in fapt, prin modul de repaititie al msvnda-
telor, da alegerea si desemnarea deputatilor, coipuhu 
electoral al ttlrii mtregi. I,egea efectorala creazS 0 
circumscriptie electorala noua, neprevazuta de Cons¬ 
titute, cJrcumscri])tia tSrii mtregi. 

2. Art. 64 din Constitute declara intre altele ca 
votul este egal. I,egea electorala, prin modul ciuu re-
partizeaza maudatele, renseste sa stabileascu 1111 jiriu-
cipiu exact contrariu, sa consacre neegnliinka voMiii. 
In adevar, priii stabilirea primei majorikire, legea 
electorala desfiinteaxa aproape cu totu! regiilele sis-
tetnului propor^ionalist, care era cousecinta logieii 

.-. §i sisteimil eel mai m niSsura sa asigure egalitatea 
f votului. Cu legea electoral^ deazi, partidiil niiuontar, 
I care, intr'o circumscriptie electorala a obfinut mult 
| inal multe voturi dec^t partidiil majoritar, dnr 11'a 
I ob^inut niajoritatea absoluta a voturilor din circuiu-
I scriptie, vede atribiiindu-i-se uu singur mandat, sail 
f poate mci urml, daca n'a ob^inut 3 % din voturile 
' esprimate pe intreaga tara. Tata, cu cliiptil acesta 

votul este ueegal, cSci voturik date pattidiUui mnjo-

* • * 

ritar au o nmlt mai mare putero i.io tluswinuuv lU-cit 
voturile date part idului minoritar. 

Legea eleetoralvi se luxate wii stahiiVnscii n piu|Knr(t? 
constants intre jumiarili p o p u l a t e ! pej iuleje si uiplj* 
al parlamentiuilot' rospcctivi. Ku fixttizst in mod 4«M-
trar iiuinariil ucostorti, (infiiid JWUIUU n u d e rvulihlltl*1 

statistice ci, mai curtlud, do neecsiiujile pntijk-r, 
Asa, jiidc^ul Bihoi- care oste eel mui m a n ' jii<t*i 

al turii, ¥i Cil tntiiidiiru si cu popiihijio, ulrjj 
deputaji pe cand juile^u! Dnlj ultimo in. l'npulu^fei 
Bilioruliii este aproapo ogaltt cu a Jlucnvim'i. Ar»'*«*l«a 
are iH mandate , pe ci\nd l l ihoni l '). !?» f s o m p t e 
ca accstea se nuii pot cita. 

Do altfel, ConstiUi\.iu iusft^i wt tud^purU'tuii d f U 
principiul i!jralit(l|;ii votului p<> earn-! pitu'liima Eut 
art. 64, cand decide ca fiwuro juddt t i im i l c lit 
Parlanicnt un senator al cousiliilor locakt. In <u<> 
dul acesta Bihotul suti Ilfovul tr i inilc un «iiiK«« 
senator, pe cand Bucovina triruito cind. 

§i prin insiisi condi|;iilo electorutiiliii ac t iv in ulis-
gerea senatorilor, nnii alegfitori la Henat au rut fu 
•nnilativ, votand de douft sail trei oii iti fiilitilfi; 
diferite, ceeace e interstis lie Constitu\i«. 

3, I,egea electoralii, juin disjtoziliik1 ail:, i.r/, ilt* 
clara. ca deputa^il si sjuuntoiii suu t uk-ijii 1,-rupuiUtn: 
politice; ca partidiil politic pt! lirtl'U cslniia s'1111 1,1 tm. 
este proprietarul Hcauuuhii d« (kput t i l ssiti st.'iiutitr, 
si din moment ce un depu ta t sail un seuutof tus.1** h% 
alt particl politic, cl pierde looul, urmitntl i';« w*t 
loc sa revina siipleautului de pe lista. 

Aceasta dispozi|:Je este in totul contnirie m l , , |^ 
din Const i tu te , cure deolara oii (uwiulirii .• 
reprczinta Nafiunca *>. Oi'i, Ic^va cliM-lncala ]n 
ca meiuhni AduivAriloi- ivpvi'/.inl.ii [wilitUil 
din care lac party si cu, din iiiuiit^iil. ci> piinisoHr u i w i 
partid, ci nu mai ivpivzinUi tia^iuiu'a. [,t'iy;i rk> 
tonila coul'unda iia^iuiu-ji cu partiilclr |iolirii'c. 

4. J,egt'a ok'florala din ity.'.li a rival, 111 r h i p lci,;;il 
fartuldc [wlilkc, can.-, dt-^i trsistnu ^i jislna u lui i f i , 
Ji'aveau insa o coitKueruri: ttfidala. Hur i*a vim- fit 
contrazicere cu Ct>u,sliUiji(i euinl nu inui ds'i iiiiii.iiitii 
posihilitate sa eaiididi'/.i! ducat tlurii w l e iniiy.imi'iil.ii 
intv'un purtid politic. INmslitnJ.ia nu (>uiioai;ili! niti nrt 
organ care sa so intisquuia Intro adi'Hrui ?\ ii;i|iiuic *$\ 
care stiigui1 sa a iha dreptul sa vuvhosiwit, in uisuu-k* 
acestora si nimic sa nu se pnnla faai I'rirft jnv/.ciija !in 

Aceasta dispoxi^ic! favoriK(!a/,il liiiiinl^iivii ]>:n lidt-Ini 
politico ,si crearca frael:iuiiilor pnlitici*, (.lial.itj in.r.-itvi 
legi electorale, asislfun 111 ultima vrtiiur 1st IV 
Jarea zadarnicil a utsitor eiiei-gii. Sti I'ic (lure t> 
sformare a vicj.'ei nouwtre publia;, sa ivzull.c .1, 
vreiin bine din acoHt fapt? ,,. ( l | 

MONliTA UF, JJRONZ 
dclsi U!oiiyao[>oll3 (Dnlclc) 
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Cimwtt'rislica nmtltti regim, Nmta orgunfeare data 
Stuinlui iiimlrti prin Con,sl;itnj;iu din 27 I'ebnmrie 
ui.iH schiuihil u i totnl rajrinuil electoral Jn vigoare 
pilun iiliiik'i, runim cart; m i da uitM viu critical, cum 
urn smUal: mui HUH, 

U^i fi«iit]|(tiui[t ntmlifi r<;gim nu «Htc mat definitiv 
fi Mil it, k^vu t'li'irloriilft dt> cure vorlw.^c art. 61 din 
O instil 11 lii- Uffimd iucit inttioinitft, putem totu^i s&-i 
pnd/.riiu ilnpii uniin i-iirudci-Miai, pe bum imnci-
in'iliir liiHiirisi* hi CoiwiiUi^io. 

In |uiunil nimi. wtm Constitute tnlttturit votul uni-
vrmil, ;t'ii* mm vm hmmn m ttffc. 64 al Constitute! 
ilia \(}&r\, vol. universal can-, Jn Jc^on clocton-ila din 
iij.ib, HH clujmrtuKc de idewulu juncjie mciaU, peutnt 
11 duvuni nil tukviimt drapL 

UcKi'imtl votului univewifil s'a dovudit infructuos 
-;i iiK-«|i(UtiI sTi staprineascS. roalitii^ile politice ale 
Sliilclc)]-, )C1 j.i crotit paylideh politics, mreau mono-
l»ili/.:is imUvLi^i nnmifusturc politica a na|;iei. Mmic 
nu sc pnt<'(i fjict; d.Lii:iU priii partid; sc creaxa. astfel 
pin|i'v.iiiiiL':i pulil.iuii, fu l.o:ite uertjimsurile ei. 

X'iKiii (.'(uisiitii^ic du.-iiiiui sii piirtici'iJt: la via^u y>n-
JiLirii i n inu i i |JC ,-n-i'i ruri mi irti^it. sfi-^i a 
1111 rn<-,t in viii|:ii, iniinai pc ac.ci c a n mi o 
sy-i I'illr rir jiul. usll 'el rotii.i ell luat i i s i ' i id/ . i l .ataa. 

t'«inf<H)irtY<i A i h i i n i r i i Ih'luitiijilDr. A i l . f i i d i n 
Gmii l i i . i i t ic ( t c r l nn i t-ii AdLinsii't-'ii IH'piit.ii^iior HO c m n -
j)iij!c d i n <lf|*ulJi|.i filial <le c«tii(;L'i]ii ro inan i , c a d ati 
vilritt.it dc ;ju do uiii inipHiiil1,! ,̂ i jmulica c.jcdiv o tndc-
It'tniciir inlrdnd in vrenmt ilimtrmatoarcle trei cala-
I ' . i ' i i i . ' 

1, A^ritHiIturu sfi liumesi miuutulil; 
.;. t;<Miu.'r(:til î ituliiMtria; 
j . < )fii|Ki|:ii!!)i iutdectiinlc!, 
VilrM.11 ilc ,-(n <l« niii tiupiiiii^i) ceruta de Constitute, 

tiiiiUt iK'lu nuiquit: tiiltlttinirea ideit tie vot universal. 
Sc iinpiilta r«niinurUo.f i;u vot universal fapfcul cii 

liiajuraUil em jfixat la velrstti tie zi de uni. Hcgimttrile 
(h-iiiDtrmLice cam doroau s5 fncji nplicarea integrals, 
it voiului univoi-Hiil, ijuopuneaii reihicerea ntitnilrtiliii 
<U< mil jKMilru iih ĵiK'R'ii niujortiUiliu, iJciitru a face 
aft '[if.tr.tkliie iiwtfol la viu^t iniblicsl un nuniar cat niai 
tuurc de imUvls'-i. Mo ]ire«otiizu chttir votul plural pen-
Irti it <!;! (lix-pl!)! ai|>nhii do faJi!ili<->, ca, pr in votul 
.•.iiii, ;.;i si1 nisiciisi'ii «i tn numcle iiiiiiorilor sail ace-
Ima fiiri. dvijifi \v\iy, mi puttiiui psvrticipa la via^a pn-
liliru. 

Hut iu-frtl. sisli'tn n'a dut rraiiltdtu fuiictte. Apraape 
in (uiilc (iirilf in can' a fo.sl. expcriniieiitat, a u aparut 
r*i(ii|t.-lo iii^iKto all) poiiLiwi ilc iiiutid; s'a ajuns astfel 
in mml iiiviiluutur la scliimbaruu a^inuihu politic ŝL 
IK uijc/.iiivn kd |»' IKIWJ cu Votul difcviU1. 

I'/sufk-H'tit sa itiuiiiliiii schinihan'k1 radicale sttfe-
lilc in ultiimi vtwiic fit a'Rinml politic al Italiei, 
C.-nmtiiu-i, r«J!'tii^ilit:i, JiiKoslavici, robnici , etc., 
jjDtttii ii m; tin. rtuauia cii njalitul;il<j ui^atiice ale na-

nilur iuipim in chip fire*, .sdiiuibutea legimulm 
ililic, iit.unei dliuK'l nupoate fuce fa^a imptejuran-

k 

Uidicarea limitei de varsta a electoratului [a 30 
de ani Jtuplini^i este 0 concep^e de organizare politica 
caro revine din nou acttiala, Ha a fost pe larg discu-
tuta in ^arile etiropene 111 perioada anterioara votiilui 
universal. Cliiar Jn sistemul vechii uoastre Constitutii, 
electoratul pasiv se exercita la varsta de 25 ani frn-
plintyi; legea electorala a lui Cuza din 2 IiUie 1864 
Jixa elfictoratul activ la vArsta de 25 ani IlupJmiti, 
iar olectoratul pasiv du la varsta de 30 aci im-
pliui^i, 

Constitu'lfia poloueza din 23 Aprilie 1935, pTiu 
art. 33, fixeaaa electoratul activ pentru Dieta la 
24 de ani, iar elecfcoratul pasiv la 30 de ani, 

Electoratul activ p pasiv. Constitujja actuals, fi-
xand electoratul aetiv ?i pasiv la varsta de 30 de ani 
tmplinijfi, a in^eles sa cheme la viafa politica pe to^i 
tinerii cari au reu^it, pana la scea varsta, sa-91 creeze 
o situafie, o fndeletnicire din care sa poata trai sin-
guii, fara sa aiba nevoie de ajutornlnimanuij sa-fi 
asume astfel intreaga responsabilitate a ac^itmii lor. 

Se poate ca uiiii tineri sa dobandeasca o situate 51 
iiiainte de varsta de 30 de am impliui^i. Nu insa do-
bandirea tinei situaffi da singitra drept la electoral 
Ustc nevoie si de varsta. Constituautul a impus aceasta 
obliKa^ie, de sigur, din dorin^a deadaposibilitate ti-
ncretnttu sti ramanii sustras de orice preocupare po-
iitica in titnpul pregatirii sale pentru o cariera, sa 
poatft .sa adanceasea Jn linijte problemele spedalitaj;ii 
lor, De sigui-j ^tiin^a 91 iutelectualitatea in genere vor 
fi accle care vor profita hi prim raud. 

Omul la 30 de ani !pi-a constituit 0 fainifie, are o 
raspundere mult mai mare deeat tSnaml de 21 de 
ani, pentru care abia atuiici incepe lumea. Wei ge-
neroase, avant, exuberan^a tiuere^ii au iuceput sa. 
se potoleasca. la aceasta varsta, pentru a face locul 
statorniciei, seriozita^ii, judecafii mature si plina de 
responsabilitate. 

Mtinca, element da haza al electoratnhti. Dar Con-
stitit|ia nu se • nuilfuine^te sa pretinda varsta de 30 
de ani implintyi pentru exercitarea electoratului. Ea 
pretinde ea ceta^eanttl care doreste sa exercite dreptul 
de vot, 111 afara de varsta, sa practice efectiv o iude-
letiiicire intrand in vreuna din imnatoarele trei ca-
tegorii: 

1. Agricultura si munca manuala; 2. Comer^ul si 
industrial 3 Ocupa^iuni intelectuale. 

Pot deci lua parte la vot to^i acei can pe langa 
maturitatea judeca^i stability prin varsta de 30 de 
ani Jniplini^i, dovedesc ca practica efectiv una 6i\\ 
cele trei indeletniciri aratate mai sus, indeletniciri 
socotite esen^iale in func^onarea statului. Nil pot 
deci lua parte la vot acei cari nu ciovedesc ck au o 
ocupafiitne, ca exercita o munca productive in servi-
ciul na^iei, 0 concep^ie morala noua este deci pusa 
de constitute: nu pot fi preocupati si nu se pot rosti 
despre interesele Statului deeat acei care prin maturi¬ 
tatea judecatfi lor si prin munca lor efectiviJ, contri-
bttesc 111 chip real la sporirea patrimoniului naĵ iei,-
Cine doreste sa organizeze via^a de maiue a Statului, 





REGIMUI, ELECTORAL IN CONSTITU'flA DIN 27 FEBRUARIP, ,1J38 

in, d 7 ; C}'lnVQt7a: d . e s t e ° /««<*« s o " ' ^ astfel cum a fost fixata de art. 61 al ConsEtel 
una dm cele mai importante si mai eseutiale, puse in uoastre. ""^mii-iei 
™ S ' " 4 i e L N U -GS^ V ° r b t fti<? d e t m S i s t e m COr- Condifiile elecloralului pasiv. Constitutia uoastra 
pmatet oarecare, ci^este vorba de o idee mult mai fkeasa.foarte*. condole electoratului pasiv pentru 
Miyi fri mai cupriuzatoare, aceea a mundi creatoare Adunarea Deputation Aceste conditiimi stint' 
]>me m semcml Statului. a ; A fi c e t ^ e a n J0mkn. * 

lentru uitaia oara un regim constitutional, care se &j A avea exerci|iul drepturilor civile si politice 
Hlle.̂ c sa nu rupa cu vechile traditii si vechile preocu- si a pTactica efectiv indeletnicirea respectiva a uneia 
cupful ale JudivKlualismului si care mentine inca din cele trei categorii aratate in art. precedent pe 
pnnctpml ca toate puterile Statului emana dela ai card alegatori urnieaza a-i reprezenta; 
Nafiiine (art.^ zg Const,), reus.este sa clieme la viafa c) A avea varsta de 30 de ani implini|i; 
pohtica ntimai pe acei indivizi cari dovedesc 0 preo- d) A avea domiciliul in Romania, 
cupare serioasa si temeimca, cari prin munca lor $ aici incapacity file, decaderile temporare ori de-
contribue in mod efectiv la via£a insasi a Statului. finitive si incompatibilitafiie se vor stabili prin legea 
Nu este vorba aici de organizare in corporatiuni Sau electorala. 
bresle, cu un numar restrans de membri, cu conditii Compimerea Semtitlui este atabilitil pe baze dife-
severe de intrare, cu monopol odios edictat in folosul rite de aceea a Adunarii Deputation De unde pentru 
catorva; nu este vorba de bariere si restrictii, ci Adunarea Deputarilor nu este uovoic ilecat de matu-
fliinpotrivii, 0 sincerd ,ji redd chemave a luturor mem- ritatea judecatji si de muncii, pentru a avea electo-
brilor acestei nafii, cari prin munca fi prin maturi- ratnl activ î pasiv, dimpotriva, hi Svimt, eoustatam 
latm judecafii lor, conlrihue vn chip efecliv la sporirea aparitia mini regiui corporatisj, dfoureco Senatul 
si la inlarirca Palriei lor. se compune din trei categorii dc 5uii:itori: 

Vohil feincilor. Din moment ce maturitatea de ju- a) Din senatori numi^i du Rogo; 
decata 51 munca efectiva au fost cele doua criterii b) Din senatori de drept; 
ceiute cet^enilor romani pentru a exercita electoratid c) Din seuatori alesi. 
activ si pasiv, constituantul nu a mai vazut nido Senatul va fi deci compus jumatate din senatori 
nevoie ca sa faca. distinc^ie de sex; el a acordat drep- numiti si jumatate din senatori alesi. In afara de 
turi politice si femeilor, care indeplinesc aceleas.i con- ace^tia vor fi seuatorii de drept. 
difii dc matttrifcate, care presteaza aceiasi munca ca Nuaianjl senatorilor uutni^i ?i al acdor alesi va fi 
§i bailjaWi. Cojistitu^ia din 1938 atribue deci o larga fixat de legea electorala. 
importanfa individului in conducerea Statului dar Senatul corporatism Sistemul corporatist apare 
numai acelor indivizi cari, f ara deosebire de sex, prin atunci cand este vorba de recmtarea senatorilor 
maturitatea judecatii lor, prin munca lor, sunt vred- alesi. Art, 63 din Constitute arata cii aceasta alegere 
nici sa se ocupe si sa hotarasca de couducerea poll- se face cuvot obligator, secret si expriraat prin scrutin 
tica a Statului. Acestora le acorda nu numai drep- uninouiiual de iiiembrii corpurifor constitute. De unde 
turi, dar le intjmne ohligafiunea de a participa ejectiv pentru Adunarea deputatilor nit este nevoie, pentru 
la viata -holUicd a Statului, deoarece votul este obliga- a avea electoratul activ $i pasiv, de existenfa unor 
loriu si secret, • corpuri constitute, dimpotriv-a, la Senat, Constita^a 

Scrulin tminotninal §i ca 0 dovada mai mult ca cere existenfa corpurilor constituite. Care vor fi insa 
leffimtohil constituant din 1938 a fost un real adept acde corpuri? ca î senatori vor alege ele si in 

care da posibilitaea unei largi manifesto a individna- daucit, completat si precuat «i asa fd meat sa sta.-
iisnnitui ' torniceasca un sistem total de reprezentare a corpu-

"Mandatitl membrilor Adunarii deputatilor este fi- rilor constituite Ceeace este intjre^ant de^gmi t 

c e a ^ U V « « - . « • *M2^r-™ "zzsmrJS^*** 
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fi stabilite piin legea eleetorala, voin putea_schi$a 
in intregime infa|isarea nouei organizari politice a 
Statului nostril. 

Senatori de drept. Interesul particular al Constitute! 
uoastre il face existen^a senatorilor de drept. Art. 64 
din Constitute dedara ca sunt membri de drept ai 
Senatului, in virttitea inaltei lor situa^iuni in Stat si 
Biserica: 

a) Mostenitorul Tronului dela varsta de 18 ani 
implini^i; 

h) Tc^i principii familiei regale, majori; 
c) Patriarhul §i mitropolifii '.parii; 
d) Episcopii eparhio^i ai bisericilor ortodoxe ro» 

mane si greco-catolice, intru cat vor fi alesi conform 
legilor farii; 

c) Capii confesiunilor recunoscute de Stat, cate 
nmtl de fiecare confesiune, intru cat suut alesi sau 
nuinfyi conform legilor ^arii $i reprezinfca un numar 
de peste 200.000 credinciosi; 

f) Actualii senatori de drept recunoscu|;i pana la 
data prezentei Constitu(;ii. 

Se poate lesue observa 0 reducere a numarului se¬ 
natorilor de drept $i o participare activa a membrilor 
fnmiliei regale la via^a Statului. 

Durata rnandatului senatorilor numi^i ^i ale§i este 
de aoua ani. Mandattd senatorilor ale^i se reinoiefte 
din trei in trei ani, dela data juramantului prevazut 
de ait. 48 din Constitute, in propor^ie de 0 treime. 

Carackristica noului Senat. Senatul i?i stchliului 
complet !nfa^i^area. Kl nu mai este a doua Cuiuurtij 
de aceeasi compunere ^i valoaie ca 1̂ prima, rcc:nttut(l 
aproape pe acelea^i baze. Senatul devine ttn organism 
viti, puternic, nieiilt, atat prin coinptuierca cfit $i 
priu durata sa, sa asigure un echilibru in Stat. Cctm-
pus din seiiatori numi^i de Rege, in proporfu; o^alii 
cu senatorii alesi, aclaugandu-se la ace.^tia .̂ i Seuti-
toriide drept, noul Senat are menitea sa fiu o inslltu-
îe care sa reprezinte coutinuitatea, tradtyui, coiisur-

vatorismul $\ spiritualitatea na^ici. I'c Cilnd Admiii-
rea Deputafilor va reprezeiitu curentL'lo do opiniiini. 
astfel cum cle se deaprind din inatuntalea do jmttr-
catii si din iuteresele diforitelor eate^'mi .sin'iiilc, JI<-
care Constitu^ia le-a socotit ca deteniiiiuuiLc in Stilt, 
Senatul va reprezenta spiritul $i tradi(:ia ri-gnlittt^ii, 
care, prin natura ei ^i priu legaturile iiidcstitKittbilc 
ce id le-a creat cu na^ia, nu poate sa reprezinti' dta'flt 
idealurile cele mai legitime ^i mai firesti ale na(iei. 

Tradi^ie ^i create, spirit al regaltta^ii, conftiudAii-
du-se cu spiritul insasi al na(:iei s'i spirit al inarelur 
interese corporatiste, toate acestea iinpletite cu colii-
borarea senatoriior de drept,. expresie a cxpurieutn 
^i a credin^ei, ue dau icoana de viitor a uouhu Kt*nnl; 
care este menit sn joace un rol. atat de in.semjitit in 
Statul nostru a^ezat pe baza noui. 

STEMA 
PF, IMJUAIJA T.UI 

NICOI,AB; JIAVHOCOKUAT vow von 
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este, in democratize moclerne, organnl 
care exerdtii puterea legislative $i, prin urmare, tuia 
dm aplicafinnile " prindpiuhti sepnratitmii poterilor 
Jn Stat, 

Acest principiu ca §i acelea cari presida la consti-
titirea Pnriamentiihii — prindpiile votaltii universal s?i 
<il _rq>rezentaj;itmii na^ionale,—saa acela care-i ie-
iSitunenrli iimetimiea—principiul na|umii suverane, — 
(in iotf: piise tn ktniina de Revohrtia Franceza. 

CV1 dintAi Parlanicnt, in atrictui nvteles al cuvan-
hihii cste, a?a dar, Aclnnarea legislative franceza 
del.i i Oetoiiivrie 1791, 

Tmdijfiti parlanientani, aceea care a dus la fornm-
frirca ficestcir ptincipii ale Revolutiei, este de origine 
uti({lo-saxouft 51 incepe odata cu constituirea umii 
corp legialativ format din deputatii ora^elor si ai 
comitatdor, ahituri de acefa constitnit pe baza voin-
\oi i(.'KiiIe 51 a ereditatii, 

Iweninientut are loc la I^ondra, in 1295, cand 
fu eoiivocal: Parlamentul-model. Compunerea acestui 
I)ar1nnjont era tlestnl de variata. Alfttirri de baroni, 
tie prola^ii §i aba^ii, cari aveau atribufiuni seniori-
alc, convoca^i in persoana, 91 de deputatii ora^elor 
î ai comitatelor, intalnim clerui reprezentat ca u n 

ordhi particular, 
Kepara^in inoepu in niomentul cand cierul renunta 

su mili fie reprezentat in Parlament ca un ordin a-
parte. 

Cum motivul principal al coiivocatii Parlamen-
tniui era votarea subsidiilor cerute de puterea regala, 
eleriu prcfera. sti mi mai vina in Parlament pentru 
aci'rtt fapt, ci Ba voteze aceste subsidii intr'o adwnare 
wi-pitratii ajungand apoi ca aceaata votare sa se 
fsii'il prjntr'o in];elegere directa intre lordwl Cancelat 
si arliicpiscopul priniat, 

I'lela^ii contijniara sa rainana 111 magnmn con-
aliitm, pe Cii3id decanii capitlurilar, arliidiaconii ?i 
prcredorii bisericdor Incetaia deamaipartidpa la el. 

Mflgwtm coticUiwn functions !»ai departe drept 
(Uimcrii a. lorzilor, alatliri de nona Adunare, care 
hia demiiijirea de Camera a Comundor ') . 

!) ijit H7.i, hi AnRllft, Camera Lorzilor are drept bazH. fie 
conatltnlre volti^a rcgaW &i ercclitatea. Rcgele confers denj-
iiidiU'fi (U; pnii1, care se trnnsmlte prlu ereditate ?i care, 
in jM'iiielpiii, roniporifl dreptul de a face parte din Camera 

V l r . Nvimnnil pnirilor ereditnri cste nedefinit. In afatS 

Sistemul bicanreral e in vigoare in stattle en tra-
di^ie parlamentara: Statele Unite ale Americei, Fran|a, 
Olanda, Statele Scandinave, Belgia, Italia si 
Ungaria. 

Cateva state mod erne, constituite dupa rasboiu, 
au adoptat 51 ele sistemul bicameral: Polonia §i Ceho-
slovacia. In Statele federale: Geniiauia, care, prin 
Constitutia din 1919 a crcat dona Camere, Reich-
slag-vA 51 Reichsrcrt-\\[; Austria ?i Ulvetia care cunosc 
doua camere, Consiliul national $1 Cmuiiiul federal, 
Camera a doua mi are ruhil unt-i iuk-v;\r;vte Camere 
inalk, si nu este aleasa direct de aU.̂ iUuri. ei for-
nvata din reprezentantii statelot fwk-rate. 

La noi, dualitatea Canierelor s'n jntro<Uis hi 1864, 
prin Statutul lni Cuza, si a fost men^inuta de Consti-
tutiunik ulterioare x). 

S- «• 

de ace^tia, Camera Lorzilor ciiprinde uii uiiiaar de menibri 
cari iji de|in acaunul grafie Inaltelor iunc}iuiu judiciare 
sau eclesiastice cu enri sunt iuvestHi, Astfel, iatainiui Ja 
Westminster, alaturi de lorwi temporari, 3(1 de lorzi spiri-
tnali {sirliieplseopi 51 episcopi) ji 5 !<>m judiciari flaw lords) 
acejtia din nrma participand numai la fedi«te!e jiidiciare 
ale Caiuerei Lorzilor, NiimSriil mctubriior aeestci Camere 
este destul de important. In 1930, 75S de membri, din care 
729 aveau dreptnl de a lua parte la delib*rari. 

Toate proiectele pentru modtHcarea Caraerci I,orzilor 
(lord Bryee, 1917, Saldmu, 1927) rSinasera l&t& urujare, 
Intrn cat flu s'a putut cSden de acord asupra !or. 

a) Cu ocazia desbaterilor nsupra Constitmiunii din 1923, 
profesornl Iorga s'a promuttat, cu matoa sa autorltate, 
iuipotriva sisteumhu S)ieanicral iu Romania: 

«Jfu se poate argumeiitn fn ce private lofitc-i unei teorii 
pe esemple istorice, — a spus D-s.i, lixcmpiul istoric este 
uaul §i logica este a!ta, Domeniul Sngscei este de o con-
secvenija perfects, domeniul istorici este plin. de incon-
secvente, pe care le inipun imprejururik1 osnene^ti... 

« Evident, Cojistitit(ia Augliei este isJorica $i logico se 
strecosra nnmai de catv.-j tiiop iu accasta Constitute isto-
rica. Dnr uiai este ceva: In Anglia aeest sistem lncauietal, 
a?a cum existi, cum s'a nindificat cu incetul, serve^te 
pentru A men^ine douunat,ia uuei clase. Ifaca exists in 
Itaiia, aceasta e fiindea Constitutia iwsnonteza pornind 
diutr'o fara in care eiau vechi trarli|iiiui /eudale ?i in care 
deci a trebuit sa se respecte iiHereselt $ tradi^iiie uuui 
anumit baronat subalpin, a impus Italiei acest regim, care 
acolo, in Italia, n'a avut niciodata siinpatie in inassele ei 
populate. lar in Frauta, CoustiUitia tlupS iS/r eate a^», 
fHndcS dupa Comiioa s'a nvut tot intcrMiil de a. Se da unel 
admirabile elase bnrgheze tntjloacele de n se mentine. 

4 Tutrebarea este: avem noi lorn pe care sa-i ocrotim / 
Avem uoi baroni ptntru caii sa ptmem onutnite elemente 
in ConstiUitie? Avem o burghezie admirabilS. cum e.«e 
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1821 — 1839 

Principiile Revolutiei Franceze au avut tin rasunet 
diferit in cele doua principate. 

In Moldova, ele desteptara concepfia ca Statul 
se confunda cu intreaga tagma a boietilor, ale carei 
drepturi au fost rapite de o nmna de oligarbi: pro-
tipeadada. 

In Mmitenia, Tudor Vladiniirescu care opimea, m 
proclamatiile sale, «obstia» si «norodul», unei iniiio-
ritati privilegiate, se vazu inconjurat de simpatia 
populara. 

Pentru a o castiga de partea sa, IpsiUmte crw,u 
nimerit sa propuna, mtr'un manifest a! sau din 19 
Aprilie 1921, separaftunea puterilor legislative si exe-
cutiva si convocarea nnei fidunari a deputatilor de 
hate trepek, careia sa-i fie atribuita, Jntre altele, sta-
bilirea darilor. 

Agitable au fost destul de puternice, pentru ca 
boierimea Jnsa^i sa fie nevoita a se gandi la un 
regim reprezentativ. 

In Muntenia, un proiect de leioime, dela sfai^itvu 
antilui 1821, cerea «un sfat de obste» pentru a deli-
bera asupra. tutuiot probleinelor de iutetes national, 
Un altul, elaborat de un mare boier, Alexandru Vil-
laia, in Februatie salt Martie 1822, credea uecesara 
o adunare a episcopilor, a boierilor capitalei $i a 
deputatilor de judeje. Este probabil ca in ambele 
cazuri era vorba numai de o adunare de boieri. 

In Moldova, un proiect de constitute, din Aprilie 
1832, opeia micei boierimi «a carvunaiilors, voia 
* un sfat ob^tesc. lucrul eel mai cu deadinsul cerut 
de toata Qb^tiapamdntuluin, care sa fie cotnpus din 
episcopi, din boieri si dintr'iui boier deputat de 
obstea boierilor din fiecare tinut. Puterea legislativa 
avea sa fie t pururea in mana Domnului lrnpretina 
cu sfatul ob^tesc». 

Mai democratic, un rnare boier nioldovean, Di-
mitrie Sturza, prevazuse de altfel, Intr'un proiect de 
organizatie aristocratica, cieatk unei Camere 
joase exits. Divan de jos», care vrea sa «iuchipuie 
icoana uuui norod slobod». Fiecare sat avea s& aleaga. 
iin delegat; ace^tia, adunati la refedinta pla^ii, ale-
geau trei delegati cari, Jntrunindu-se la randul lor 
cuceilal^i delegati ai pla^ilor judetului, desemnau 
trei deputafi. Acedia puteau sa nu fie boieri, Pentru 
intaia oara se acorda, deci, drept de vot taranilor. 
Camera joasa avea sa discute si sa, voteze bugetul, 
«tutocmai cum se obicinue^te ra Englitera, fara 
sloboda, vrednica de a se lua paradigrna dela dansa», 

In Muntenia, cei potrivnici privilegiilor de nastere, 
acolitii ltd Gbeorghe I^azar $i ai ltd Tudor Vladimi • 

cea din Pranfa, pe care s5 a aparSm de massele populate? 
3STu aveni uicl lorzi, nlci baroul, nici masse populare ?t nici 
bmghezte, Noi pntem ft consecven^ 5! logici. JFJintlca f acem 
o Constitufie din nou, puteiu evlta Upsn de logicft, fiindcit 
este aici o rajiime iu care, din fericire, deosetirile de clasi 
a'au liimic istoric §\ prin urmare un joaca nici uu alt rol 
decSt doara sa sprijiue aaumite teudinte, anumite porniri 
revoluflouare, cari nu se pot ascunde decftt sub aceasta 
aiascfi », 

rescti, se ridicau in manifested din 1822, p 
ca fie care ins sa aibe libertatea de a-^i cxprima 
parerile §i«glasul celui mic sa fie ascultat tr>l: u^a 
ca si ul celui mare». Patria mi este acel mic mmiftr curt! 
trage numai folosul; este nmltimea care priu coil-
strangere s'a supus ininoritafii. 

Intr'un alt manifest, boierii de starea a 2-a !̂ i 11 3-a 
declara cfi nu recunosc ca valobile decistuuik' luutc 
numai de epiacopi si de boierii cei mari, Aceste cUicixiuni 
tiebuesc rectificate de «fra^ii simpatrio^i » (k> prin 
judete. Ei cereatt «ca din toate jude^ele Viirii nil su 
straiiga cate un deputat ales de obfjtea jiKk^nIui » 
ipi m privinta eligibita|:ii formulau iinnatoatVii (l*t-
rin^a : « Sa fie druiiuil deschis tuturor, ca fii'i'itrt! 
cu irivafatura, cu siliiifa si cu vrednicia sa, folosind 
Patriaj sa dobandeascil cea cuvenitit ciiiHtt;». 

Scrieri satirice ataca in mod violent pe lioiurli. 
umflati de orgoliu, cari nu fac distinctii deoat ilupa 
rangurij uu cunosc decat dreptuii $i nu datovii. 

i8sg —1848 

In virtutea tratatului dela Adrianopol {1829), 
principatele romane aveau sa fie inzestrate ftectux; 
cu un Regulament Organic, menit sa. refaca pc baxe 
moderne itttreaga lor orgauizatie. 

Planurile Regulamentelor Organice au fost elabo¬ 
rate de tux comitet format din apt mari boieri, pittr.u 
de fiecare principat. Nu ctinoastem discu^iitnile enri 
au avut loc asupra puiictului care ne i 
in acest studiu, 

I^ucrul executat a fost supus in fiecare din 
\an examenului utiei adunari de revizuiie, zisfl uxtrti-
ordinara, compusa, in afara de inaltul cler 91 hvMa 
nobilinie, cari formara niarea majoritate, clintr'iiri 
boier deputat de judet, desmnnal de guvernul i»'*i-
vizoriu rus. 

Nu exista. urma de disease din adunarea de rev't-
ztiire, asupra proiectului de introducere a uaui Kit-
vern reprezentativ, 

Regulamentul Organic, votat !n 1831, 
pentru intaia oara In principatele rouulnc, p 
legislativa de puterile executiva si judecfitorcn.sca, 

Obsteasca Adunare era compusa, sub pic^idonf.hi 
lnitropolitului, din episcopii eparlrio$t si af» nm.rl 
boieri 111 Muntenia isi 16 in Moldova, alcsi de scuii'iiil 
lor, si din 18 deputa^i de judefe in Munteniu, ilo if) 
in Moldova, cari aveau sa fie boieri si fii de hmort, 
pamanteni 91 projirietari de pamant, tn v^rsta il« 
30 ani, alesi de boierii si fiii boierilor pamdutoni 
din jude£, in total 43 meiubri iu Muutenia sfi 35 tti 
Moldova, partea fiind aproape egala nitre niarou $i 
mica nobilime. O satisfac^ie era deci data nccstcisi 
din urma, 

Mimstrii nu puteau fi membri ai Adunftrii, dur 
aveau totdeatina uu cttvaut in ea. l?,i nu depiudenu* 
decat de Donin, si ei erau organele prin care 
acesta comvmka en Adunarea. 

De alta parte, era compatibilitate intre niaticlatul 
deputatului §i celelalte func^iuni a!e Statulul. Nmwd 
in Muntenia, prefec^ii nu puteau fi alesi deputa^i. 
In judetele pe cari le aduiinistrau. Absen^a aceatei 
intelepte masuri in Moldova a dat loe la grave abuxuri. 



> Adunarea era aleasa pe timp de cinci ani Prin¬ 
c ip le trebuia sa o eonvoace In fiecare an l a ' i De-
cemvrie, in vederea antilui fiuaaciar care incepea la 
I Ianuane. Durata ordtaara a sesiunilor era de dona 
Htm, clar prmclpele o putea prelungi. Fiecate sesiune 
era clesdusS printr'un mesagiu al principelui. In 
starlit, nutropolitul pre^edinte, asistat de doi secre-
tari provizorii, desetmia o comjsie de cinci membri 
msilrcmati cu verificarea mandatelor. Adunarea se 
l»-omi»^a asupra fieCarei alegeri, apoi ea forma biu-
roul s?Lu definttiv, compus din 2 secretari ?i 2 aju-
«>n, fixa mmiSnil ?edin|elor din fiecare saptamana 
m alegea comisiumle finantiara, administrative, bi-

^ Ea putea arata Donmului toate abuzurile 
?i lipsunle dm administrate, privi«d ? i pe n^i.^ri 

Prmectele de lege elaborate de mim?tri, erau dis-
cutate ini coasihu, apoi trimise manlui i»steinic, secre-
t a r , a l . i ™

t u l m - ^Srcinat cu corespondenta tuturor 
autontajilor din tara. Daca proicctul eraprimit pria-
cipele 11 triinitea Adunarii cu un mesagiu coiitra-
semnat de secretarul Statului. Dupfi ce era examiuat 
in tomisium, proiectul era discutat in $edinta ple-
nara. Decidunea luata cu majoritatea abaoluta era 
comumcata Donmului prin scrisoare oficiala semnata 
de toh cei can luasera parte la vot. Doninul putea 
propune Adimarii ameudamente sau f) noua delibe-

OB5TEASCA ADUNARB EXTRAOHDINARA DIN BUCURB5fr, 10 SIARTIE 
(Aqunrclft de [ralrou, Col. Acadtmlci Rominc) 

sericeasca ,?i judlci.ira. Astfel coiistituita, Adunarea 
•formula rospunsul la mesagiul Domnului. 

I('iecare ^edinfa tnoepea pdn apelul nominal, pentr.u 
a se constata iirezen^a a a/3 din membri, necesari 
fiticiirei <leliberari. Se dadea apoi cetire procesului-
vcrbal al sedintei precedeiite. 

Initiativa legilor apartiuea nnniai Domawlui. Adu-
nurea nu putea exprima decat dorinte. 

Iui vota bugetul î stabilea impozttele iu limitele 
trasc de Regulamentul Organic. Ea controla soco-
telile Statului ?i ale tuturor institutiunilor puWice 
sau de utilitate publica. Pe langa aceasta, ea avea 
atrllju^imii cari, de atunct, fiu trecut m domeniul 
exccutivului. Astfel, inaintea ei se facea arendarea 
ocnelor, vamilor ?i a domeniilor Statului. Ea era 
•liLsrireintita sa vegbeze la buna stare a domeniilor 
publice, la dcsvoltarea agriculture, industriei §i co-
mei^ului, exercita un control asupra ^coalelor, ad¬ 
ministrate! bumtrilor biserice^ti, carantinelor, inchi-
sorilor, a^ezamititelor de binefacere ?i cbiar asupra 

rare, El participa tntr'adevar la opera Iegislativ3. 
Adesea se incepeau discu^iuni in scrisintre el ?i Adu-
nare, care cateodata nu-1 cru^au dc loc. 

Doninul putea sa refuze satictiunea sa unei legi 
care nu-i era pe plac, faril sa. arate niotivele refu-
zului sau §i, in fine, el putea recurge la disolvarea 
Adunarii, aceasta nuinai cu CDnsim^amantu! curtilor, 
suzerana ?i protectoare. 

In eel dintaiu an de aplicare al acestui regim, 
in 1832, nu s'au aflat in judefele Munteniei decat 
circa 500 alegatori, la 0 populate.* de aproape un mi-
lion §i jumatate de suflete, iji 400 iu Moldova, Sa 0 
populate de circa 800.000 stiflete. 

Aduuarile e^ite din aceste colegii restranse facura 
adesea o opozifie destul de scrioasa capriciilor dom-
nesti, dictata uu numai de rivalita^i de ordin per¬ 
sonal intre inembrii clasei condueatoare, dar ?i de 
grija interesului tarii. Trebue sa spun ca proiectele 
de Jege rrn erau mciodata votate prin surprindere, 
ci indelung ?i ateut cercetate. 
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Dificultatile finaneiare, abuzurile Dotnuilor, ale nii-
nistrilor si'ale favoritilor lor, aniestecurile indirecte 
ale Rtisiei prin agentii sai consular!, provocau vii 
discutii |i aveau adesea ca urmare scliimbarea ini-
nistrilor. 

Alegerile din 1836, in Muntenia, de exemplu, avura 
un caracter de opozi$ie nationals la incalcarile Ru-
siei si a fost nevoie, in anul urmator, de tin ordin 
formal al Portii pentrit a se inregistra cu de-a-sila 
in Regulameattil Organic, tin articol aditional care 
dadea 0 mare lovitura autouomiei interioare a tarn. 
Valul nationalist se afirma si mai mult cu mce-
pere din anul 1838 si opozi^ia inversunata facuta 
principelui tintea indirect curtea protectoare. In 1841, 
Adiutarea vota, sub forma de raspuns la mesagiu, 
un adevarat act de acuzare pentru administratia 
celor 6 ani de domnie ai lui Alexandra Ghica. Suc-
cesorul sau, Gtieorghe Bibescu, a fost si mai x>utin 
crufat. In 1843, Adunarea respinse un proiect de 
lege niarind atributiunile judecatoresti ale Domnului. 
Acela si lucru se intanipla si cu un nou proiect pri-
vind regiimil dotal fi care interesa direct pe Domn 
hi intenjiunile sale de divort, In anul urmator, 
adunarea respinse proiectul de concesiune al 
unei exploatari de mine catre un supus rus. Domnul 
iiitat de aceasta opozitie constants,, capata autori-
za^ia de a disolva adunarea si guverna fara ea, prin 
decrete, timp de doui ani. 

In Moldova opozi£ia avit un caracter mult mai 
accentuat de riva!M$i personale. Dar si aci, in timp 
ce cativa boiernasi hiptau tn. 1839 pentru a forma 
0 adunare din toata boierimea, cu titluri de noblete 
ereditara, cu circumscriptii administrative conduse 
de «• nmre^ali ai iiobilimii» dupa inodelul rus, nn 
grnp de boieri tineri faurecu, dimpotriva, proiecte 
liberale, tinzand la abolirea privilegiilor, Cel mai lu-
minat dintre ei, Kogfilniceanu, voia o reprezentatie 
politics a tuturor straturilor natiunii, chemand lavot 
ciuci eategorii de alegatori: 1. Marii proprietari; 2. 
Functionarii de Stat; 3. Patentatii de clasa I, adica 
maiii negustori ?i principalii mestesngari patroni; 4. 
Capacitatii (liber profesionistii); 5, Fruntasii satelor 
(cate dovsi de fiecaie sat). 

Revolu|ionarii din Muntenia au elaborat si ei suc-
cesiv trei proiecte de lege electorate. 

Dupa primul, mai moderat decat acela al lui Ko-
galniceanu,3 stari, ptoprietatea, patentatii de clasa 
1 ?i profesiunile libere aveau sa formeze fiecare o 
treime din adunare. 

Dupa al doilea, 0 treime din locurile adunarii era 
atribuita inarii proprieta^i. 0 alta treime patenta-
filor de clasa I, si celor capacitati. In sfar^it, o treime 
deputatilor-tarani, alefi fa douk grade: 4 delega^i 
din fiecare sat formau colegitil judefean, care de-
semna un deputat pentru 3.400 familii. Acest proiect 
ammteste pe acela din 1823 al marelui boier Di-
mitne Sturza. 

^Numai al treilea proiect, intocmit tn momentul 
candrevolutia se vedea amenintata, prevedea un 
colegni uiu'c, de doua grade, 

Revolufia fiind potolita de catre armatele straine 
conventia ruso-turca dela Balta Ijman puse capat, 

in 1849, primului regim reprezentativ 111 i p u 
romane. El nu avea sa invie decat dupu i:C\[ivti tint-

18 56—18 66 

Tratatul dela Paris din 1856 prevedcti prin i i l t-
24 convocarea iinediata in Vnlahia ij< iMnJrtttva 
a cate unui «divan ad-hoc, com]HIS nsl.ft-t 1)1 
cat sa fie reprezentnrea cea mai exactu 11 Iiit**rcsMuili1*r 
tuturor claselor societatii». Aceste divumiri avciiu *it 
exprime dorintele poporuhii privind ajjCKiirca <li> Stftt 
a Principatelor. 

Firmanul imperial dc convt^orc a divamuilnr l is i l 
un regim electoral cu total democratic. I'nl.ni u sUi--
turi » ale natiunii avea it sa. fie rfprczontalc: rk-rnl, 
boierii ,si proprietarii funciari, ora^'lc, si, |>ti(ttn 
prima data, taranii. 

La colegiuf proprietanlor, to^i Vxticrii î fiii *St* 
boieri, de orice rang, proprietari a, 150 hu vvl [IUJIM, 
erau alegatoridirec^i. Proprietarii cu iiitiiutiTi itiai 
mici, dar cu eel ptttin 15 ha alegeati 111 c i k l 
plasilor lor cinci delegati, cari se aduiuui tn 
judetului cu alegatorii direct! pentru a 
deputati, dintre boierii si fiii de boieri, 
a 450 lia eel pu^iu. 

La colegiul oraselor, to$i alegatorii LTSIII | 
Ei erau: proprietarii de case in valoure <lt* .10.1 «>*> 
piastri in capitals, de 8.000 de piajjtri in cdtlsiltt* 
orase; profesiunile libere; uegu^atorii pal:t'iil,a|i u Crt'i 
clase; starostii si trei delegati ai hreslcltir. C J U l 
alegea4 derjutati, doml ora^e mrti mari I 
2, celelalte 1 deputat. 

La colegiul faiaiiilor, votul era do trei |j[ii(l(', 
delegafi din fiecare sat, Jntruui^i la re^cdiii^ii 
desemnau doi alegatori, cari, in resediufa jmU 
impreuna cu ceilal];i delega^i ai plasilor, IIIOK*'I 
deputat. 

Numarul alegatorilor astfel convoctit a font I'l 
in Moldova din 507 mart pmpnetnri, a(ir mm |«o>-
prietari, 1,153 proprietari nrbimi $i c;i])ai'itn[i, HI>*I 
negustorisi meseriasi, 137 ^vrani, In total -!.g.i4 n(<--
gatori. Divauiil ciiiwindea ia afara tie dor, "/y t\e-
putati, dintre cari 28 mari proprietari (ji I.| inici 
proprietari, 20 reprezentanfci ai orn^elor si 15 [itrniiK 

In Mtintenia, fara a miniam pe ^iiraui, mi f*ij»it 
10,141 alegatori, dintre cari 810 mari propriwltui | t 
6.308 mici proprietari funciari, 1,337 propriclinr.i '"'" 
bani, 116 ctipacitai^i, 1,408 ncgustori si ;i5^ nitric» 
§ugari._In divan, din 94 deputati, 34 emu iniiri jHt*-
prietari, 51 17 mici proprietari, 21 repKiZi'iiLtinji SM. 
oraselor si 17 farani. 

Cu toate acestea, era «n marc progrcs m i'A']:>prt 
cu regimul precedent. De ?apte ori mai mu^i alfgfi-
tori in Moldova, de 20 mi mai mult m Mimtt-niik ft 
toate categoriile sociale reprezentate In tu'litnnr^, 

Divanul ad-hoc din Moldova, examinrtnd rofot™ 
mele necesare hi organiza^ia interioarft a l:flrii, it 
cutat si viitorul regim repiezentativ. I 'ronutftiid 
cu uuanimitate, la 29 Octonivrie 1857, 
noastra de 4 August—petitrtt aboHrea ifinginibr $i 
privilegiilor nobiliare, divannl s'a declfirat, t n t r ' uu 
singur glas, impotriva constituiiii unei ft tloun win-
nari sau senat, cu care Conferin|adela 
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nopo] dm 1856 «amenintaseiI se spune, Principatul. 
Nil mai era neyoie de o a doua adunare. Nici un 
mtewa nobiliar nu mai exista, privilegiile erau abo~ 
Ute. In ceea ce private interesele proprieta^i ru-
nue, elc vor fi suficient reprezentate intr'o sineura 
mlmiM-e, prin simplul fapt al fortei sale socide in 
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l>fir, pe do alia parte, proprietam din divan, in 
nmjontatea lor, erau chimiiji de spectrul unei afiu-
wi|-t favaue$ti intr'o viitoare adunare ?i de al re-
loniiel agrnre pe care o putea aduce. Se temeau ca 
mi citmva art, 24 din tratatnl dela Paris, trepre-
/.outnvea oca mai exacta a intereselor tutnrar cla-
sefor societf^ii t>, ss. fie interpretat de congresul 
cnropean care avea a decide asupra dorin^elor ex-

monarhice, conlucraiea Capufui Statului cu puterea 
leg.slativa era permisa. Divanul amrda deci Dom-
milui dreptul de a sanctioua fogiie, de a fe trinsite 
adunarn pentru 0 noua deliberare, de a dislova Adn 
tiarea, cu condi^ia de a decide m accla?i tirap noui 
alegen ?i de a sanctiona legile votate rie dona adnnari 
consecutive. 

Divanul Moldovei declara iucompatibil mandatnl 
deputfltuhti cu toate celelalte func^imi de stat fa-
cea pe mini$triresponsabili itiaintea AiUmaTiiObstesti 
eare-i putea da Jn judecata. 0 logo aveasa desenmeze 
instanta competinte n-i judeea. 

Marile puteri, examiuand dorinjele formulate de 
divanurile atl hoc ale Principateior, stahilira noua lor 
constitute prin Conven^ia dela Paris din 1858. 

(Dsscn do Rajltl, Col. 

primate de divannrile ad boc, ca o proclatnare a 
sufragiulni Universal. Ei s'auoprit, in sfarsit, la for-
iiilila urmatoare: puterea legislative sa fie incredin-
£atrt unei singure adunari, conipusa pe baze largi 
conform gradelor de culttira, si asa inc.it sa cu-
priiida reprczentanti ni tuturor mavilor interese ale 

Atmosfera a lost mai incarcata in divanul Munte-
niei, unde mi deputat taran dadu cetire unei motiuni, 
evoeand snferin|ele clasei sale si declaTand ca. nu 
in^elegea sa fie exclusa din viitoarea Adunare. 

In Moldova, discii^ia continua asupra raportiiri-
lor viitoarei Adunari cu Puterea Executiva. S'au 
dcsvaltiit incaicarile Domnilor asupra atribu|iuiiilor 
adunarilor, sub reginnil Regulanientului Organic si a'a 
afirnviit necesitatea uuei separatiuni cat mai cate-

Ing. C. Oigbidnu) 

Puterea era Jncredintara, in fitciire din tari, dom-
nitlui ?i unei Adunari Elective, cu concursul, la 
uneJe cazuri, a unei Comisinni Coutrale, connmS celor 
doua Principate si situata la hotarele lor, in orasul 
Foc^ani. 

Legile de interes cotnun celor dona state aveau s& 
fie elaborate de aceasta eoiuiiie, Am propria sa ini-
•tiativa sau dupa propunerea Domnului. Ele nuputeau 
fi aiiicudate de adunare, niei fancjioiiate de Domn, 
fara ocordul Comisiunii. 

Legile de interes special i« ficcirc fara erau ela¬ 
borate de Doron, care singur avea initiativa lor. Ele 
ptiteau fi amendate de Adunare, flar »u pntean fi 
sanctionate de Donui fara avisul Comisiunei Centrale 
insarciuate sa controleze dacJS mi frail eontrarii con-
ventiei. Adunarile votaubugetele, stibileauimpoaitele 

enipitil consuumei Migiene .una din cele mai liberale umusnmea « . « ; . » , . « « - i ' " ' " " ; " ; '• 
X TUiropa» a iost dat ?i cineva arata ca in stetele pazitoare a d.spoz^undor &«««*!«, «a 
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din 16 membii, 8 pentru iiecare Principat, dintre 
can 4 nuiniji de Domn si 4 desemnafi de Adunare 
dintre meinbrii sai. 

Adunarea era aleasa pe timp de 7 ani si convocata 
tn fiecare an, in Decembrie, pentru o sesiune de trei 
luni. Domnul putea sa o disolve, dar trebuia sa coa-
voace o alta in trei luni. 

Nu mat extsta incompatibilitate intre mandatul 
de deputat ?i functia de ministru, dar nu era obli-
gatoriu ca ministrii sa faca parte din Adunare. 

Toate actele Donmului erau contrasemnate de 
competent. Toti ministrii deveneau astfel secretari 
de stat. Ei erau respousabili. Adunarea Ji putea 
da !n judecata si trimite inaintea Inaltei Curti de 
Casafie si Justitie, care fusese creata de conyeutie. 

Mitropolitul era presedintele Adunarii; episcopii 
erau metnbri de drept. lar in ce priveste deputajii, 
ei urmau sa fie alesi dupft normele anexate la Con-
venjie. 

Nu sistemul reprezentarii « staturilor », propus de 
divanurilf ad hoc a lost admis, ci aistemul censitar 
la care se uprise, intr'un proiect contemporan de 
constitute, si fostulDomn al Moldova, Barbu SJtitbei. 

Alegatori primari erau proprietarii cari se bucurau 
de tin venit de eel pu|in 100 dtica^i. Ei desemnau in 
fiecare plasa trei delegati. Toti acestia adunati in 
capitala judetului alegeau un deputat, 

Alegatori direc^i erau: la tara aceia care dispuneau 
de un venit funciar de 1000 duca^i; la orase, posesorii 
unui capital funciar, industrial sau comercial de 
6000 ducati. Ei alegeau doi deputati de judet. Puteau fi 
alesi cetatenii in varsta de 30 ani, bucurandu-se de 
un vetiit de 400 ducati. Era un mare regres fata de re-
gimul electoral din 1857. Nu se mai aflau decat 
r.724 alegatori iu Ifoldova. Intr'unul din judete, Is¬ 
mail, nu era decat unul singtir. In Muntenia numa-
rul lor fusese redus la 2072. Proprietatea era sat-
vata. 

Adunarile se formara din 64 membii in Moldova 
fi din 72 in Valahia, si ele aleseifi, in lanuaiie 1859, 
un acela§i domnitor in persoana liii Alexandm loan 
Cuza. 

Se afla. msa ca noul domnitor era prieten cu Kogal-
niceanu, convins ca si acesta de necesitatea unei ex-
propieri partiale a ruarei proprietati, pentru a crea 
o puternica proprietate taraneasca.' Cei doi barbatt 
de stat £§i dadura in curand seama ca nu cu aju-
toral Adunatii proprietarilor 51 aComisiunii Centrale 
vor putea atinge acest scop. 

De altfel, proiectele de constitute si de lege elec¬ 
torala elaborate de Comisiunea Centrala iu 1859 nu-
faceau decat sSdesvolte dispozitiunile Conventiei dela 
Paris, iar Adunariie formulau piedici chiar la punerea 
in practica a principiului dobandit de egalitate 
inaintea legilor si a impozitelor. Dupa ces'auschimbat 
de trei on mmisterele in Moldova, de doua ori in 
Muntenia, in timp de cateva luni, Domnul mcearca la 
fjnele anului 1859, disolvarea Adunarii moldovene 
Aceea care se constitui in load ei era patrunsa de 
acela^i sentimente. 

Iu Muntenia, Domnul proceda la 0 disolvare a 
Adunaru abia duPa sclnmbarea a inca doua mini-

stere, ia Aprilie 1861 ?i, la nouile alegeri, tot elcmeittul 
reactionar e?i victorios. 

In' Iunie 1861, Comisiunea Centrala, 111 donn^a tie 
a complacea, eel pu^in m parte, Domnului, ela-
bora un proiect de lege electoraia pe baze mult nidi 
largi. Era vorba de asta. data de trei colegii. 

Iu priniul colegiu, alegatori d i rec t erau: de o_ parte 
patentatii celor doua prime clase ?i toti acci cari 
plateau'un impozit funciar ecliivalent {150600 lei 
si 80-300 lei), de alta parte, profesiunile liliote $i 
functionaiii pensionari, civili ?i militari, cu uu vt'iiit 
sau o retribu^ie de eel putin 100 duca^i. Acest colcgiu 
alegea 1111 deputat de jude$. 

Puteau fi ale?i alegatorii In vnr.sta de 30 ani !*i 
platind impozitul relativ la un venit <k> Jtiti 
ducati, (8 ducati sau 96 lei), ca$i profesorii, tlm-toirJi. 
si Hcenfia-jii, inginerii ?i arhitec^ii diploma];!. 

Tatufi acest proiect nu a fost primit de doninilxir. 
I se parea, probabil, insufident pentru a asitfiim o 
reforma agrara atat de radicala, ca aceea pe wire » 
proiecta. 

I a Decembrie 1861, contopirea administratiei culur 
doua pxincipate, odata recunoscuta, Doninul scftpn de, 
amestecul Comisiunii Centrale. 

Inadnte de a se disolva, Comisiunea crozu 
nimerit de a elabora, la inceputul anului iSfia, tin 
proiect de lege pentru instituirea uuui Coiisiliu di; 
Stat, Din 24 membri, jumatate aveau sti fie nuniiji 
de domnitor si jumatate desemnati de Adunare. 

Proiectul acorda Consiliului de Stat o competing 
aproape egala. cu aceea pecare Insu$i Comisiuneu Cen¬ 
trala o avusese: sa vegheze la menfiiierea cojintitn-
tiei, s a semnaleze abuzurile iu adiiiinistra(ic tji ohitir 
sa exercite initiativa legilor. Ainendanientele ])c etirf-
Aduuarea le aducea proiectelor de lege aveau a Ei 
supuse Consiliului, autorizat sa propiina altele, awi 
nu puteau fi respinse decat cu majoritatea a doui'l 
treinii. Se Jntelege ca domnitorul Cuza n'a voit sil Jn-
locuiasca 0 tutelS. prin alta. El nu dadu curs proit,1!'-
tului, dar se vazu silit sa primeassca, sub presiuin.'fi 
priinului sSu ministru, Barbu Catargi, capul COHHCT-
vatorilor, in Mai 1862, crearea uuui comitet p«ivis«i-
riu insarcinat sa elaboreze legile. Conutetul era com-
pus din ininistri si diutr'un nuniar egal de dcp 
si trebuiau sa iudeplineasca rolul unui consiliu 
lativ. 

In 1S63, Domnvil se plangea ca acest comitet mi 
a puttit scoate adunarea din inertia sa. Kl dorou Hft 
creeze un «corp pouderator» conipus din lnemlni 
numiti si uu Consiliu de Stat insarcinat sfi elalwroiiti 
proiecte de lege. 

Asupra acestui ultim punct, el se afla de aoonl en 
Heliade Radulescu, aplecat cu timpul, spre coiistir-
vatism. Acesta propune m 1863, instituivea uiioi a 
doua adunari, sau Senat, care mi era in. realilale 
decat nu consiliu legislativ. Compus, in fine, dill 
membri alesi pe viata de Adunare dintre fostli prt!~ 
sedin^i ai Adunarii, meinbrii Curfii de Casatie, pro-
sedintii Curtilor de Apel ?i specialistii In mater)I 
stiintifice si comerciale, acest asa zis Senat avea aA 
fie insarcinat cu pregatirea legilor. 

Se aflau dealtminteri, oameni politici si intolec-
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tu ali cari indemnau pe Domn la o loviturS. de stat 
spre a da jarii o lege electorate mai democratica, 
ba chiar sufragiul universal. Cuza apela la Kogal-
niceanu. Aceasta insemna ca o ac^iune energica va 
Jiicejj 

EL elabora !n 1863 uti proiect de constitute. Era 0 
imitare a constitute! franceze din 1852, dar'care con-
ftnca yi pSrfi originale, Prin aceasta se instituia uii 
vJeiiat, care nu era totusi, ca in Franca,«pazitorul pac-
tului fundamental si al liberta^ilor publice », caci acest 
pnct, pentru noi, era hi acel moment tin act inter¬ 
national, Couven^ia dela Paris. Senatul, din proiect 
nu garanta nici «inviolabilitatea proprietatii», caci 
ttonmitortil tocmai regimnl proprietafii voia sk-1 atace. 

Haft la instituirea unui Consiliude Stat cu atri-
bivjitmi legislative, proiectul prevedea un comitet pro-
viaoriu, compus de asta data din 3 senatori si 3 
depttta^i, desenma^i de domnitor, msarcina^i a studia 
proiectele de lege elaborate de guvern §i de a le 
sustine, in ntimele acestuia, In fafa celor dona, adunari. 
Ministrii puteau participa la deliberarile comitetului. 

Sistemul electoral al proiectutui, pentm recrutarea 
camerei joase, nu permitea reprezentarea intereselor, 
emu o cerusera revolutionarii dela 1848, ca §i divauul 
ad hoc din 1858, si cum o propnuea ^i proiectul 
elaborat in 1861 de Comisiunea Centrala dela Foc-
fjani, Dotunitoritl Cuza adopta un siugur colegiu, 
dtipa siHteintil Conven|;iei in vigoare, dar de trei 
grade in loc de dona. 

Punerea in aplicare a acestui proiect cerea acor-
dul macilof ptiteri, sau o loviturS de stat. Domui-
tortil Cuza ?ovaia inca. 

IU incepe priu a crea la 11 Februarie 1864, Con-
si) i til de Stat. Prezidat de domnitor î compiis din-
ti-'un viee-pres_edirkte ^i 9 membri mtniiti, Consiliul 
clabora, la cererea guveriiului, proiecte de lege, si 
trebtiia consitltat asupra tutnror proiectelor de lege 
elaborate de guvern, Aceste proiecte erau. trimise 
Coiiailinlui, de Domn, sau de capul guvermilui. JVfini-
.•ptrii puteau participa la" desbateri, euvotconsultativ. 

In Aprilie, Domnul supuse adunarii un proiect de 
lege elcctorala care dadea o cruda iovitura vechei 
clase conducatoaxe, 

Dar, pede altfi parte, el crea si o restrictie la uuma-
riil celor noui ciiemati, cerSnd alegatorilor directi ?i 
eligibili saiptiesa dteasca ?i sa scrie. Prin aceasta, 

i t r e a tavaneasca uiina sa fie evident foarte 
ivHlrfmsii. 

Adunurcii refuzsind proiectul, cum era de asteptat, 
11 lost disolvatti la 2 Mai 1864. Era Iovitura se stat. 

f,a 1 iulie 1864, Domrtul decretd noua constitute 
culilicatfi « KtsitLItin desvoltatar al Conventiunii din 
Paris i). Actul a. fost tatiEicat pe cale de plebiscit. 

Tfu «corp poudemtor», .sab mitnele de Senat, 
a fost iiiBtituit tilaturi de o udunare xiso. Klectiva. 
Ptiterua legJHlutiva a Eost iucredin^ata Domuuiui ?i 
acostor dam adunjtii, dar numai Doninul avea ini-
tiativa loKilor, pe care le pregatea cu concursul Con-
siliuliii de Stat. l'roiectelc de lege erau sustinute, in 
purlanicnt, <le million sail de delegati ai Consili-
ului. 

Senatul era compus din 64 de meiiibri, jumfttate 
numiti deDomn si jumfitate desemuati de el dintr'o 
lista de 3 membri ai consiliilor generale din fiecare 
judet. Din cei 64 de senatori, jumatate puteau fi in-
noiti Ja fiecare trei ani. Maifaceau partea din Senat' 
rmtropolitul Ungro-VlaWei, ca pre?edinte, primul 
presedinte al Cur|ii de Casa îe si eel mai batrSn 

1 V ,^ 
11 * 

CHIFTJRI DIN A.DUNAREA. 
(ScUi{e de Raf/tt, Col. prol. G. Opre«u) 

general in activitate. Unul din vice-prejedinti era 
numit deDoinn, celalalt ales de Senat. 

Pentru recrutarea Adunarii Elective a fast pus 
in vigoare proiectul de lege electoral^ pe care Camera 
disolvata. 11 respinsese1). Numarul niembrilor acestei 
adunari era fixat la 160. 

Senatul putea face domnitorului propuneri de re-
forme pe cari le credea necesare, | i domnitorul decidea 
daca este locul sa Je trimitfi Consilitihii de Stat, 
pentru a fi transformate in proiecte de lege. Proiec¬ 
tele amendate de Senat erau retrimise Adunarii. Daca 
ea le respingea, ele reveneau la Consiliul de Stat care, 
dupa unuou esamen, le trinietea inapoi Aduuarii, tn 
aceeafisesiune, saufricea tirmatoare. Proiectele votate 
de Adunare f i respinse de Senat, urraau aceea?i cale. 

Legea rurala aducand niarea reforma agrara donta 
de Domn, a fost decretara la 15 August rSf.̂ , inainte 
de convocarea nouilor adunari. 

Noua Adunare Electiva era compusa aproape in 
mtregime din oanieni noui. Ea dadu dela inceput 
dovada de demnitate, siiind pe Domn sa schimbe 
de doua ori rninisterul, din cauza esiriior pu^iu cam 
violente pe cari si le permisera ministrii. Nici in 
aceasta adunare nu s'a putut forma o majpritate 
ornogena si disciplinata. 

In urma abdicarii fortate a doumitorului ^ Cuza, 
in Februarie 1866, locoteneuta dousneasca incliise 

l) VeuEne. Rom. vol. I, EvoJutia Reginuilui Electoral, 
pag. 336. 
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Senatul si proceda, pe baza legii electorale In vigoare, 
la noiii ategeri pentrn Adunarea Electiva. 

Consiliul de Stat a fost msarcinat sa elaboreze tin 
proiect de constitute pe baza acelviia din 1859. 

Puterea legislative trebuia sa fie exercitata de 
Domn cu coucursul Consiliului de Stat si de o singuta 
Adunare Blectiva. Acest proiect desfinta astfel Senatul. 
Initiativa legilor era acordata de asta data DommiUu 
si Aduaarii. Doinnitorul putea refuza sanctiunea legilor 
dar, in acest caz, proiectul trebuia prezentat din nou 
Adunarii in sesiunea tirmatoare. Daca acordul nu se 
stabilea nici acuni, domnitonil putea recuige la 
disolvare. 

Dommu numea ?i revoca pe miniftri. Daca mim-
strii mi erau membri ai Aduuarii, ei puteau totu^i 
sa ia parte la desbateri, dar nu aveau drept de vot. 

Consiliul de Stat intocini in acelasi timp un pro¬ 
iect de lege electorala extrem de democratic. El reve-
nea la sistemul colegiilor*). 

Aceste prokcte an fost trimise de guvern, ra primek 
zile ale lunei Mai, nouii Adtmari Elective devenita. 
eonstitnanta'*). '*• c- /• 

DURATA PARLAMEXTULUI 

Durata tegislalnrei. Una din eonditiite 
esen^iale ale bunei fimctionari a regimului dualist 
este alegeiea Caraeiei inalte pe im period mai lung 
decat a Camerei joase, $i inuoirea ei partiala la anu-
mite intervale. Cu chipnl acesta se creaza in saiiul 
parlainentului un element stabil, de care sfi se franga 
veleitatile Adimarii Deputatilor si care sa-1 ajnte pe 
Capul Statului la resolvarea crizelor politice. Acesta 
este sistenral adoptat de Constitutia franceza din 
1875, si acesta era sistemul inscris in Constitutia 
noastia anterioarS celei actuale. 

Vechea noastra Constitute diferentia Senatul de 
Adtmarea Deputatilor prin: a) conditii mai severe 
de electorat si eligibilitate; b) prin durata indoita a 
Senatului, cti innoire partiala; c) prin numarul 
mult mai mic al Senatorilor fa|a de eel al deputatilor. 
El rasp\mdea ddci tuturor conditiunilor cerute de 
dreptul constitutional pentru o Camera Jnalta. 

Actuala noastra Constitute, prin art. 62, declara 
ca «membrii ambelor corpuri legiuitoare sunt ale^i 
pentru patru ani». Nici un fel de lamurire nu reese 
din lucrarile preparatorii sau din desbaterile parla-
mentare asupra motivelor cari i-au detertninat pe 
Constituant sa admita egalitatea de durata a celor 
doua Adunari. Te signr, el n'a fost patnins de im-
poxtanta Senatului ?i de nevoia diferen^erii lui de 
AdunaTea Depntatilor. 

Termenul de^ patru am fixat de constituantul 110-
stru este socotit ca raspunde la doua cerin|e esen-
tiale: 1) este suficient de lung pentru ca Adunarile 
astfel alese sfi-si poata indeplini In liaiste misiunea 
lor, farfi preocupare imediata de nouile alegeri; 2) 
este suficient, de asemenea, pentru a face ca parla-

*> Vezi Ibid, pag. 237 ?i urm. 
*) Pentni evolufia regltnului p^rlfiinentar dela 1S66 pana 

azi, vezi Etic. Rom. I, Coastitu^la Romatiiei, pag. 171—200. 

mentarii sa nu piarda contactul cu alegiit<nii, stl ye 
instrftineze de nevoile lor, sa nu fie in legiitniii cu 
curentele de opiniuni ce-i agjta pe acestia l). 

In afara de iunoirea totala a Parlamentui ui , la Hvv a M 
patru ani, cu excep^a cazurilor de disolvnrt", i-ilntl 
nmoirea poate avea Joe mai des, legea clcctorulu \nv 
vede si posibilitatea imei innoiri par^iale, pi' nili'ij. 
alegerilor partiale cu couditia ca vacanta ?& nu *i- fi 
jjrodus in ultima sesituie a legislaturii. 

Disolvarea Par lame n t u I u i. In ca/.ul 
s'ar ivi conflicte intre puterea executiva tfi co 
legiuitoare, regele poate resolva. aceste i-o 
fie retragand mcrederea sa guvcrnului, fkr disolvAml 
aceste corpuri. 

El are dreptul, conform art. yo din Const i tu^o, 
de a disolva ambele corpuri legiuitoave, dectfluta sau 
numai until din ele. 

Art. 90 din Coustitutie cere ca actul de clisolvure 
sa concilia convocarea alegatorilor pana in clouii \\\m 
de zile §i a Adunarilor pana in ttei luni. 

D u r a l a s e s i u n i l o r p a r l a m e n t a r e . A r t . 
90 din Constitvi^ie declaia: #Ia 15 Octonivvic uk* 
fiecarui an, Adunarea Deputatilor si Senutnl «-
intranesc fara convocare, daca Regele mi Its-iv v.on» 
vocat mai dinainte, Jar durata unei sesiniii t-sU: 
de cind luni». 

Acelas articol adauga ca Regele poaU' tunflna 
Adunarile, dar eel mult pe timp de o limfx. Kl nu 
poate sa inuoiasca amanarea decat cu i/ 
uiantul Adunarilor, 

Mesagiul regal 

Mesagitil regal este tin act care emana. (k?la 
care nu contine o decisiune legala, ci iitiiuai n t-s-
punere de vederi, o comunicare solemn fjlctitit a tli-
rectivelor politice pe cari intelcge sa le clea. Art. 
go din Constitute, declara ca «Regele desciiicU; ne^iu-
nea printr'un mesagiu la care Adunttrile Fac nispuu • 
surile lors. Iar art. 90 adauga: a Regele promiu^'i 
inchiderea sesiunei». 

Mesagiile sunt citite de Rege personal, Hull (le 
presedintele de consiliu. 

Este de- tradrfie ca Regele sa citeaKCil nunmi 
mesagiul de deschidere a Corpurilor legislativo, in*' 
sagiul de mchidere fiindcetit de prescdiutcle ik: ton-
siliu. Mesagiile regale se cetesc M scdinj:a puhlion: 
ele nu pot fi supuse la nici o discivfcie, la nici uu vi*(:, 
afara numai daca ctiprind vreo propmiei'ci VIM'H 
trebuie votata. Dupa citirea mesagiilor penl;ru in¬ 
chiderea sesiunilor, prorogarea sau disolvarea Atlu-
narii, presedintele ridica sedinta iniediat. 

Regulamentul dadecioniaresolenmitatecetirli inti» 
sagiilor regale. 

*] Boissy d'AngJos, in. ruportul pc care-1 t&cv.n 
Constltnfiei clictatoriale spunen: « M m Corpulul U-
o duratS de ptiterl dcstiil de sciirta pentru ca UberttiUil 
pollticfi sb nu lie atnenintnta, pentru en membri! eitE sfi Jin 
se perverteasca prhi oWdaulnfa puterli, dar ilcntut de 
huiga pentni a ferl cotpul social de aguduttl curl »A 
aduca in chip firesc alegeri prca dese, de net-x|»>r!cii^i 
oamenilor aleji ?i de Hpsa de st.abiHtute a sistemclor curl 
tretme sa se constltue ». 



REOIMUi, FAR LAMENT Ait IN ROMANIA 

Biuroul 

Cea dintai operate pria care s e maiIifesta uu corp 
logislativ este coastitairee biurcmlui provizoriu, de-
Jseftmat de drepfc de regulament, care are misiiuiea 
sft preMdeze la toate operable de verificare a tit-
umlor, pana la constituirea Adunarii. 

Biuroul frovizonu este format din eel mai in varsta 
•clintre deputy sau senatori, ca pre^edinte, asistat 
•de pntrn clintre cei mai tinerl membri ca secre-

Personagml eel mai important al biaionhii este 
finpfatide. Atributiile sale siuit foarte importante 
El presideazg sedinfele Adunarii, conduce desbaterile* 
alcatutefte ordinea de zi, supraveghmS lucrarile 
cormsiuinior ?i ale sectiunilor. El a r e rfcpunderea 
fntreaga a modului de a lucra al Adunarii; pan 
atitudmea sa, el poate sa inal^e aivelui desbatetllor 
?i sa dea m mare prestigiu operei legislative 

Pre^edmtele nu poate lua parte la desbateri decdt 
pSrSsmd pre?ediu^ia ?i uu mai poate ocupa fotoliul 
prefedmfial in cursul acelei discufiuui, afara de 
discu^iuuea la buget, unde, daca a vorbit la 

DIVANUI, AD HOC DIN BBCUMSTI, 
(Deseu de J?c, Dami, Col, Acaileinici Kum 

„„... Dupfi alegerea provizorie a brurourilor, se 
procede la Jmparjirea Adunarilor in sectiiuii sau 
•coiiiisiuni de verificare. 

Ijidata ce Adunarea a tetminat verificarea titlu-
rilor, se procede la alegerea biuroului definitiv. Cea 
(iintai regula in aceasta privhi^a este inscrisa in art. 
t|7 din Coustitutie, care declara ca «la inceputul 
fiucftrei legisLaturi L̂ a fiecarei sesitini ordinare, 
Aduuarea Deputatilor si Senatul aleg din sanul lor 
pe pre§edintele, vice-presedintii î membrii biuroului 
loi; potrivit regiilanientelor iaterioare», Indata ce 
aceasta operatic s'a efectuat, Adunarea este cottsti-
iuila sji presedintele este dator sa incuuostiiuteze 
•dcspre aceasta pe celalait corp legislativ ?i pe prese¬ 
dintele Consiliului de Ministri. 

Biuroul este compus, ?i la Camera ?i la Senat, din-
tv'un presedinte, sase vice-presedinti, opt secretari 
jji patrti, respectiv ?ase, chestori. Alegerea biurouhu 
se face prmtr'un scrutin secret §i cu majoritatea 
ah.soluta a voturilor exprimate. 

un capitol, poate presida di<cu|iuuea celorialte 
capitole. 

Presedintele poate delega parte (Un atributiile sale 
jnenibrilor biuroului. Cand ar lip,-i sau ar voi sa. ia 
parte la discipline, este inSocuit de unii! din vice-
•presedhiti. 

Secrelarii asista pe prefediute la cotiditcerea des-
baterilor, prhnesc inscrieiea oratoribr la cuvdnt s=i 
au obligaî ia de a lUimata voturile. 

Teoretic, secretarii sunt insarcinati cu redactarea 
procesuliii-verbal a! desbateritor. Acesta se intoc-
me^te, fnsa, in mod simiar de funcjionnrii Adimarii 
fi se semneaza de secretari, pentni a dobandi 
astfel autenticitate. 

Insfarsit, o ultima atribu^iuue a secretarilor este 
aceia de a ceti, ia inceputul fieearei y&mfa P™cesuI" 
verbal al desbaterilor sedintei ptecedente, Este o 
foraalitate, care se repeta la inceputul fiecarei 
.^edinte, inti'o monotonie ?i o ueatentie generala. 
Aceasta lectura are de scop sa atrag^ atentia asupra 



ENCICLOPEDIA ROJlANlEI 

eroriior ee s'ar fi trecut in sirmarul ^edintei prece-
tteiite. 

Chestorii au indatorirea de a veghea la ordmea 51 
siguranta iuciiitei. Insarcira lor este de asemeni data 
ordonarifarea diurnelor si celorlalte indemnizajii cu-
venite parlamentarilor. 

Pentiu munca lor suplimentara membrii biurou-
rilor primesc, numai in tinipul sesiunei, o indem-
nitate. Presedintelui insa i se acorda clieltueli de 
reprezentare. , . 

Functionarii Adwtarilor. Biuroul are la dispoj^ia 
sa im numar important de functionari (steiiografi. 
dactilografi, functionari adniinistrativi). Toti acesti 
functionari siint organizati nitr'un secretariat ge¬ 
neral; ei nu indeplmesc tin rol telmic, nu _ colabo-
reaza la opera legislative, ci ajuta nnmai bhiroul si 
diferitele crnnisiuni §i sectiuni in activitatea lor. 
Biuroul Aduuarilor constitiie orgamil de conducere 
al acestora. 

Acesti functionari se bucura de tin statut special, 
dat pe cale regulamentara de fiecare Adunare, cu 
garantii de stabilitate si cu. posibilitatea de a se 
adresa Coatenciosului administrativ atund cand stint 
vatlmati in drepturile lor prin actele de autdritate 
facute de presedinte. 

. • • • Secliuttile 

La inceputul fiecarei sesiuni ordiuare, Adunarile 
se impart prin tragere la sorti ia ^edin^a publica, 
m sectiuni. Adunarea Deputatilor are noua sec|iuni, 
jar Seuatul ?apte secjiuni. Odata desemnate, secjiunile 
suat convocate de pre?ediatele Adunarii pentru a se 
constitui. Ele l̂ i aleg un pre^edinte, tin vice-
pre$ec!inte ?i doi secietari. 

Sec{iunile an de scop sa discute proiectele de lege 
ce siiutsupiisedeliberarii, sisa propuna amenclamen-
tele necesare. 

Dar aceste atributiuni ale sectiunilor au devenit 
simple fotmalitati. Sectiiinile au tm rol efectiv 
numai cand este vorba de vetificarea mandatelor, 

Comisiunile 

Rolul deternunant in desavar^irea operei parlainen-
tare apar^ine comisiuniior. Acestea sunt de doua 
feluri: 

I. Comisiunile specials caie se innoiesc 1 a inceputul fie¬ 
carei Sesiuni. La Senat, dupa impartirea in secfitini 
seconstitue.printragere la sorti, 0 comisiuhespecials", 
compusa din ^apte membri, pentru verificarea titlu-
rilor semtorilor noui ale$i. Apoi Senatul alege, prin 
vot secret, 0 comisitine compusa din sapte niembri, 
pentru cercetarea i>eti}iunilor adresate Senalului. In 
afara de aceste comisiuni, anume determinate de 
leguJamest, Senatul poate alege orice alta comisie 
speciala, cuinar fi comisiunile de anchetaj>arlamentara 
fitianciare, sau pentru brice alta lucrare pe care 
Senatul ar voi s'o facS. 0 singura restrictie pune 
regulamentul, ca numarul membrilor unor astfel de 
comiauni sa nu fie mai mic de trei. Numarul maximum 

se stabileste de Senat. Alegerea oricarei eonii.siiini a. 
Senatului'se face in ^edinta publica; regulation till 
adauga ca nu se poate proceda la alegerea unei comi¬ 
siuni speciaie sau delegafcumi decat m §edinj.u u.r-
matoare aceleia in care Senatul a ad mis iti.sLiliii--
rea ei. 

Numai in caztiri urgente alegerea se va piUon 
face chiar in acea zi, insa dupa ce sediajn. a fost HUH-
pendata timp de eel putln 15 minute. ^ 

Acelea^i dispoKithmi, cu nsici iuodi£ieari, cxktit sji 
pentru Adunarea i)eputa^ilor. Acolo nitm, coiniwiiliiik* 
care la Senat sunt speciale, sunt inglobute in Jiuirilo 
comisiuni permanente. Totusi Adunarea J)cp<itii(.Jbr 
poate oricand decide constituirea de coniishini .spe¬ 
ciale sau permanente. 

II. Marile comisiuni •pertnanenle suat ac«lea cure 
preziuta deosebita luseninatate pentru Incrarilo pnrlti-
mentului. Ele sunt cele mai disputate d&tpaiinuicntari. 
In aceste comisimu se examineaza proiectele dc lege, 
aducandu-li-se toate modificarile necesare. Proiectnl, 
odata plecat dela comisie, nu mai poate fi niotli-
ficat decat in Adtinare, pe cale de amendainent, 

A. LaSenat, laiaceputul fiecarei legist a t uri, KCCOU-
stitue, pentnt toata dttrata legislalttrii, urmfitoarelc co¬ 
misiuni: a) comisiunea administrativa; b) judidaril. 
si a afacerilor streine; c) finandata, comercialil fi 
industriala,; A) agricola., domeniala, silvica §i viticolft; 
e) de lucrSri publice, comumcafii si ap lira re nnfio-
nala; /) de mvatainant, ctilte si arte;^) da sjlnHlate 
publica, niuuca si ocrotiri sociale. In total , deci, frit:--
natul are sapte comisiuni permanente, cari rtU tn 
competin|a lor examinarea proiecteloi de \o.%v res¬ 
pective, . . , 

Constituirea acestor comisiuni se face pr in intet-
mediulsecjfiurulorcari, cumajoritatedevotari, alcAtu-
esco lista de prezentarepe care figtireaztt acei nictuhii 
ai sectiilor, recitnoscxi^i ca specialist! In che.sthmile 
ce intra in caderea comisiunilor respective. 

Dat fiind iinportan^a acestor comisituii, regulaiuoit-
tul decide ca nici un senator nu poate face jKirle 
din mai mult de doua comisiuni permanente, iar (lacft 
va fi trecut pe lista de prezentare a secfiiinU .sale <:a 
specialist In jual multe chestitmi, va avea d rep till 
sa arate din care conusiune ar prefera eventusil »tl 
faca parte, 

Alcfituirea definitiva a comisiunilor apurfjjio bin-
roului; numartil senatorilor intr'o comisiune nu poate 
fi mai mic de sapte si mai mare de 20. I,a ^edin^lo 
comisiunilor pot asista s?i al^i senatoii, en v o t con-
sultativ Insa. Regulamentul nu ia nici 0 masurJL pentru 
a garanta prezentarea Jn comisiuni si a gruparilor 
de opozitie, dar practica parlamentara impune biti-
roului obligatia de a 0 asigura. 

B. La Camera, sunt 15 man comisiuni pertuaneiite, n 
caror constituire este obligatoare la Jncepntul fie¬ 
carei legislaturi §i pe toatft durata n iandatuku ?i 
anume: a) de administrate generala, judeVemirl §i 
comunala, compusa din 37 membri; b) d e afacerf 
straine,( din 37 membri; c) de agriculturS, i^fiduri ?1 
donienii, din 37 membri; d) armatei §i marhtei 
mihtare, din 37 membri; e) de hwtructie ptiblicil, 
culte si arte, din 37 membri; fj financiara ^i, 
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bugetara, din 72 membri; g) de lucrari publice, 
cui ferate, cai de comunicat;ie si marina comerciala, 
<lin 37 niembii; h) de comert, Industrie, mine si 
vfuni, din 37 membri; i) muncii, asigurarilor, 
prcvcderei sociale si ecomomiei, din 37 membri; 
j) de sfljiSitftte jpi igiena publics, din 19 membri; 
k) de legisla^inne eivila, comerciala si criminals., 
<lin 37 nieuibri; /; de legislate fiscala, din 19 
lnetubri; m) de discipiina, incompatibilitate si imu-
nitate, din 21 membri; «j de po^tft, telefon ?i tele-
f̂ raf din 37 - membri; 0) de peti^iuni, din 21 

In aftirft de aceste comisiimi permanente, Camera 
mai poate constitui §i altele, dupa nevoile ce s'ar 

i?i exercita atributiunile». S'a rascris 111 Consti¬ 
tu te aceasta dispozi^e pentru a se putea pastra in-
dependen-fa fiecarui corp legislativ §i pentru a se 
evita astfel imixtiunea unei aduuari in drepturile 
?i prerogativele celeilalte. 

Regulamentul organizeaza cele dona feluri de acti-
vitati ale Parlamentului: votarea legilor si luarea re-
solufiunilor. 

Legea este opera acordului de vointa al celor doua. 
corpuri legislative; resolufia este decisiunea pe care 
0 la un singur corp electoral î constitnie o inaai-
festatie de vointa a acestuia. Votarea regulamentuliii 
unuia din corpurile legiuitoare constituie 0 resolutie. 
Tot acest caracter il an decisiunile pe cari le iau. 

AI,RXANDRU IOAN CA.JIEE15I NATtONAI,E DIN 
(Oesen de Danielis, Col. Acadeuilci 

,39 FEBKUARIE i860. 

ivi. Regulamentul dispune insa, ca nici un deputat 
mi poate face pnrte din mai mult de trei coinisiuni 
permanente. 

Pentru alegerea deputatilor !n cotnisiuni, regula¬ 
mentul stabile^te o regula de proporfionalitate, 
iistfel ca toate giuparile politice sir aiba.reprezentan^i 
111 comisii, in raport cu importanta lor numerica. 

Comisiimile odata alese, procedeaza la consti-
tiiirca lor, alegand un presedinte, tin vice-pre§edinte 
sji doi secretari. 

Importanta comisiunilor permanente este foarte 
mate, ele constituind adevaratul laboratoriu legis¬ 
lativ. 

PROCBDURA 

Art. 56 din Constitute spune: «Fiecare Adunaie 
deteriuinfi, prin regulamentul sau, modul dupa care 

corpurile legiuitoare in parte, cu privire la validarea 
alegerilor sau la votarea ordinei de zi, care include 
o interpelare. 

Defitmerea froiectelor de tege 

Ini^iativa legilor apartine in mod egal guver-
nului ?i parlamentului. Acest lucru rezulta din art. 
34 din Constitutie. 

Desi Constitutia pune pe picior de egalitate ini¬ 
tiativa guvernului si a parlameutului, totu^i, trebuie 
sa recunoa?tem ca intr'un bun sistem parlamen-
tar, initiativa parlamentului este mult mai redusa. 
decat aceeaa guvernului. Acesta si-a fixat o poli¬ 
tics a sa, pe care ar putea-o vedea Inlaturata sau 
coutracarata de o initiativa parlanientara necoordo-
nata. In afara de aceasta, opera de documentare a. 
guvernului, care are la dispozrfia sa mtreg aparatul 
de Stat, este mult superioara aceleia pe care b a-
duce 0 documentare particulars. Adauga^i si faptul 
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ca de cele mai niulte ori initiativa pnvatS urma-
reste mai putin interesuJ general si mai mult m-
teresul particular si vefi gfei justificarea pentru 
care initiativa parlamentara trebue sa fie restransa. 
Statutu'l ]ui CUM ridica Corpurilor kgimtoare drep-
•ttil de initiativa, pfistraadu-1 in mod exclusiv nu-
mai peiitru Donin. Par Constitu$ia dm 1866 a 
reintegrat parlamentul in dreptul sail de initiativa 
,si acest drept ii este si azi rezervat principial. 

A. Depttnerea proiectelor de lege din initialiva 
guvemuhti, Regulamentul Adunarilor declara ca. 
« pioiectele de lege prezentate de Guvem in mimele 
Regelui aunt depuse de uuul din ministri pe biuroul 
Adunarii, dupa cetirea uiesagiului regal de trimitere ». 

Proiectele, odata depase pe biuroul Adunarilor, 
simt trimise la impriniat, impreuna cu expunerea 
de motive, $i distribuite apoi niernbrilor Adunarii, 
pentru a fi studiate si luate in discivfie. 

Principiul guvernului parlanientar cere ca si toate 
proiectele de legi din initiativa guvernului, cari suiit 
trimise in desbateri prin mesagiu regal, sa aiba ade-
ziunea intregului guvem. De aceea, desi rhesagiul 
de tiimitere este contrasemnat numai de ministrul 
Tespectiv, el nu poate contrasemna daca, in prealabil n'a 
fost autorizat de membrii guvernului, printr'tin jitrnal 
al Consiliului de Mhristri. Aceasta nu este o regula 
inscrisa nici intextul Constitutiei, nici iulegile ordi-
jiare. dar se impune ca un principiu de gnvernamant. 

B) Dcpunerea • proiectelor de lege din initiativd 
•parlanientara. Dreptul de initiativa apartine in mod 
egal ambetor Corpuri. Î a Camera, 1-5 deputati si la 
Senat 7 senatori pot prezeiita orice propuuere sau 
proieet de lege. Fropunerile din iuitiativa parla¬ 
nientara se fac in sens, insotite de expunerea de 
motive. Ele se preziuta. pre^ediutelui, care le co-
niunica Adunarii §i dispune apoi imprimarea î 
ftistribuirea lor. Ele pot fi prezentate si direct 
Adunarii, in §edinta publica. 

Examinarea proiectelor de leg& 

Examinarea proiectelor in coinisiunile permanente 
const! tue cea mai serioasa activitate a Parlamentului, 
,Sedintele comisiunilor uu sunt publice. Pentru ca sa 
poata lucra, coinisiunile trebue sa intruneasca majo-
ritatea absoluta a membrilor lor, la Senat, ?i o treime 
la Camera. De fapt ins;i, comisiile nu lucreaza. nici-
odata cu aceasta majoritate, ci cu un nuniar variaiiil 
de menibri, dupa interesul pe care acedia il depun 
in lucrfirile legislative. Membrii prezen|;i variand 
dela 0 sedinta la alta, lucrarea comisiunilor este 
lipsita de multe ori de oniogeuitate. Decisiunile se 
iau de ea^iva inembri ai comisiunii, ceilalti pot adera 
tilterior. 

Comisiunile pot invita pe mini?tri ?i pe subsecre-
tari de Stat pentru a le da lamuriri cu privire la un 
proieet adus in discutia lor. Art. 77 din regulamentul 
Camerei prevede posibilitatea pentru comisiuni de a 
chema si alte persoane din afara de Adunare, cand 
concursul lor ar putea fi folositor]). 

Comisiunea, discutand proieetul adus 111 clesimturi. 
ii face modificarile pe care le socote^te liecosiirct !ji 
fllegc un raportor, care sa alcatuiascft raportul asiiprn 
proieetului, indiennd si parerea niinorita|;ii. Duptt in-
tocniirea raportului comisiunii, procedura difcril, dupfl 
cum proiectul trece prin Adiuiarea Deputntilor wail 
prin Senat: 

A) La Camera, pe baza uniii text din Regithtnieiit, 
examenul in sec^uni este eludat §i proieetek- tU- k'Ke 
vin direct in discujia Adunarii. ComiHiuiiea uk-MO $i 
delegafia sa, formata din preijcdintc, raptirtor $i t rd 
menibrij care va exatnina ainciidamcntelt; la lcge, 
propuse 111 ipedin1;a. 

B) La Senat, proiectul este tiiiuis Kecfcimiii, cure, 
dupa ce-1 discuta, alege un delcfjtit, lusil rein tit sS 
sus|ina punctul de vedere al sec^iunii Ju Conuttitul 
delegatilor, alcatttit din dolegatii tutiuor secjiimilor, 

Comitetul delegatilor alege un presedinte ^i un ra¬ 
portor. El lucreaza cu minimum patru menibri. La 
sedhr£ele sale participa .si raportonil comtsici ponini" 
nente. Dar, tn fapt, raportorul comisiei perinanente, 
ales dela inceput, este raportornl legii, iar cotui-
tetul delegatilor, care func|ioiiea/.u rareori, nu face 
decat sa ratifice alegerea comisiunii. 

Asa dar, si la Senat, triniitefea proiectelm' in 
studiul sectiunilor, constitue o siniplfi. foruuilitntx*. 
]ia se mdepliueste de funcf.ionarii .Senatuhii, curl 
prezinta spre semnare pfesedintehii .̂ i .secretanilni 
procesul-verbal al sec^iei, pe fonuularul ti])t\iit uini 
dinainte. Procedura aceasta este cnventti in IVH 
parlamentar. In Franca, proiectele nu tree ctecal: j 
cercetarea comisiunilor permanente; sec^iiU: nu # 
ocupa cu examinarea lor. Mai mult, proeuelimt pur-
lamentara franceza prevede posibilitatea ca un tost 
sa fie votat, numai dupa sfcucliul fftcut in cninihiniic, 
fara ca proiectul sa mai vitia in diwciij;ia puhllal. SniiL 
propuneri, de o important secniKlara, crux; stutt 
inscrise la ordinea zilei cu lneutiuuea «fdifi diwlia-
teri» sau «sub rezerva de a uu'fi desbateri » (.wits 
reserve qite pas dihals). 

Procedura in fa£a comisiunilor si a Hec^iunlkn* si; 
iucheie cu depunerea raportului fu sedintjt puliUcn ; 
el se imprima si se distribue membriloi Adunfiril. 
Dupa tndeplinirea acestor formnliti^i, 
inscrie la ordinea zilei. 

Insctierea in.ordinea de zi 

Inscrierea in ordinea de ai este o 
esentiala pentru a se putea procede la 

') Potrivlt att. 5 dlu Statiitul lui Cuza, proiectele de lege 
erau SHsJinute in Adunatea ekctlva de minimi sau de mem? 

brii Consiliuhtl de'Stnt, ce se delegau da Doum. Ki «v.-«ii 
sa fie asculta^i oricancl ar cete ouvfuitul 

Aceasta mSsuril era ra^onaia, deotirece prolcctel« (It: k-iil 
porneau numai din initiativa Domiumii care le alcfltnln i-u 
ajutorul Consiliului de Stat, 

Reginvul parlameittai- modern nu higadue hisS aet>at lnwi . 
Dupa cum colatoratea tchnica este foarto ncccsiirA awaluE 
parlament regulamentul Si JngHdllB 9& cl u t l l n | : | 

cand a r Siinti uevok ?i porsoane din tifarft, core H« lltiill. 
usze coimsnle m lucradle lor. In fapt, aceste cointHiunl mii.-
eKi rareori la persoane dm afara; in mod aUpmlt, JnHfl •„!-

«i?tni oduc in aceste comtalunl functlouarll admlulHtmUvi 
can i-auajutat la a catmrea legilor 9! carl aunt a scn l t^ l 
de commune, atund cftud rtceasta «ro nevoio de cxplkil-
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limii pmiect; dar aceasta tiiscriere nu constitue 
nici un drept, mci o ordine de preferitvfca. Adunarea 
ponte Ka interverteasca- asa cum crede de cu-
viu^ii aceasta ordine de zi. Mai mult decat atat, 
ea ponte sS. mi ia metadata hi discufie proiecte 
en re aunt Jnscrise la ordinea zilei; s'au vfizut nuine-
HHIHC; cazurl rle proiecte care au ligurat In §ediiu;e 
tle-a-rtlndul la ordinea zilei ?i cari apoi au.disparut, 
filfd ea ninieni wa cuuoasca inotlvul. Sunt cazitri caud, 

cluptl cc discu^ia a Jnceput, ea estc tntrerupta. 

in comitet secret, dupa cereren Presedintelui sau a. 
zece menibri, aprobata de Admmve». Votul asupra 
legilor nu se poate da insa decat in sedinta pnl:>Hcu. 

Publieitatea desbaterilor se realizea/.a prin umi 
multe mijloace: 

a) Admiterea publicului la sodinfe. ReguUin«.-nte]« 
Adutiaiilor prevad posibilitatea de acces a puhliciilui 
in tribunele anume rezervate, insa niimai in miisura 
locuiilor existente §i pe baza unei autorizatiuni libe¬ 
rate de presedintele Adunarii. 

CAHOT, I CEJTIND &r«SAGrcrr, D C 
(Col. Academiel 
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<,\ i»nnVcl;ul scos dela ordinea zilei, Iriscrierea dec! 
ii'iHo alt scoj) dccAt acela de a atrage atentia Adu-
naii i usupra cheHtiunilor ce-i vor veni in desbfiteri; 
sicuiiHtd piistreaza insa dreptul sa interverteasca asa 
cum crede imlinen de v\. Cad in aceasta materie 
siveni formula bine cunoscuta: Camera este toldeauna 

pe ordiitea stt de zi. 

Disciij4a in $cdinfa fublica 

Proiectiil inscris in ordiuea zilei vine in discujia 
Aduuflrii, eonstituita in ^edin^a publica. 

I'j'iucipinl regiinului parlamontar imputie ca regtila 
priueipml pul.)licitatii s?edin^elor. Numai prln ex-
i ^ o , fledintelc pot fl secrete. Regulamentut Adu-

Dcpirfcalilor doclara ca « Adunarea se formeaza 

Publicul care participa la desbateri este dator sa 
se tiua in rezerva. El nu poate da semne de apro-
bare sau desaprobare, ceeace i-ar atrage excluderea 
dela ifedinta, iar in caz de turburare a ordinei, de-
ferirea sa autoritatii politienesti coxupetinte. 

In tinipnl Conven^iunii prezen^a publicuhiila sedinfe 
a fost admisa in chipul eel mai larg, Aduuarea a 
deiilierat sub inspira|ia si amenintarea imediata a 
publicului, care participa astfel si dansul la des-
Ijateri. Aceasta participare a fost redusa la extrem 
in timpul Imperiului al doilea, cand nu erau decat 
80 de loemi rezervate pubHcului. 

b) Publicarea desbaterilor, Des):aterile parlamentare 
suut stenografiate de un intreg aparat de steiiografi 
si apoi se publica in Monitorul Oficial, Ele repre-' 
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wuti mai mult sau raai putin exact desbatenle can 
ati avut loc In ijedmja. Spunem aceasta, deoarece, 
in conforniitate cu regulamentele Adimorilor, notele 
slenogTatire. se •tiimit parlamentanlor can au luat 
parte la desbateri, pentm a le revedea ?i corecta 
acedia lamanand stapani sa niodifice asa cum cred 
discursurile jostite. , 

Dar eel mai insemuat mijioc de a realiza publici-
tatea jjcdintelor este presa. Aceasta, prin redarea 
imediata a desbaterilor can au avut loc, le face o 
publicitate mult mai mare decat Jlonitorul, m care 
notele stenografice apar totdeauna cii intarziere si 
nu mai servesc decat ca Jucrari documentare. 

Kegulamentii! rezerva presedintelui Adunarii drep-
t«l de a atrage atentiunea ziarelor asupra dariior 
<!e seania vadit falsificate in ce privefte faptele. pupa 
a trcia abatere presedintele poate, cu consimfamantul 
Adunarii, sa retragft pe un tinip determinat repie-
zt-ntanfilor ziarelor in culpa, biletele de intrare m 
!<M?aIul Adunarii. 

I. Ih'scutia gcnerald. Oricare meiubru al parlamen-
tuliii are dreptul de a se adresa presedintelui si a 
cere sa fie Inscris la cuvfint. Ordinea inscrierii la cu-
vant mi este iusa obligatorie pentru presedinte. De 
obkeiu presedintele stabileste ordinea cuvantarilor 
a?a ca un orator s& vorbeasca pentru proiectul In. 
discirjie, fi un altul contra. 

Ittscnerea la cuvaut se poate face imediat ce s'a 
attus in desfeateri proiectul î 5n tot timpul discu-
Jiei generate. Par, pentm'ca nu cuinva acest drept, 
a tat de larg inscris, &S deWn5 im mijioc de obstructie, 
regulamentek Adimarilor iau o serie de masuri. Astfel, 
efe previd ca nici un orator nu poate vorbi asupra 
umii proiect decat de dona on fi, la Camera, cuvan¬ 
tarea nu poate depa^i douS ore in total. Fac excep^ie 
tk'Ja acea-fta regula, miiu'jtrii fi subsecretarii de stat, 
can jmt lua cuvautul de cate ori crednecesar; acela^i 
drept il are §i raportorul legii. 

Oratorul este obligat sa vorbeasca numai asupra 
<ctetiunH ptntru care i s'a dat cuvantul. Baca se 
radeplrtaua de ea presedintele este in drept sa-i atraga 
atenfia de doua ori in cursul cuvantarii; daca aba-
terea costinua. presedinteJe consulta Adunarea dacS 
trebue s.Vi ridioe cuvantul. 

Aducarea se pronunjia asupra acestei chestiunt 
fsra discufie, prin ridkare sau sedere. 

In timpul djscufiunii oratonil nu poate fi in-
tieru^t decat de presedmte, pentru chemare la 
citesdnne, pentru apel la pazirea regulamentului sau 
t-bemare k ordine. Regulamentele adauga ca dia-
k*gunfc sunt interase. Bar aceste dispozitiuni sunt 
ctjotmau caicate de parlamentele tumultoase ale de-
tn«rajiei. Intreruperile, de?i nu sunt admise de regu-
lamttit, stint de multe ori foarte interesante; ele 
fMt lamina o discufie intreaga, pot provoca raspun-
sim can altfel n ar fi date sau can si-ar pierde efectul 
daci s ar da mai t^rziu. 

Cana oratorii vor sS faca obstructie, ei pot lua 
cuvaohil la chestiuui leferitoare la ordinea de zi 
la pSzirea regulamenttiliu, la amanarea discutiunii 
pe alta zi, sau la ciestiuni prealabile. Toate aceste 
chesttum at! mtotdeauna precadere asupra chestiunii 

principal, fi suspends discu^a si sunt ptise hi vot 
inaintea ei. Totnsi, aceste chestiuni itu pot fi uiluse 
In discutie mai inainte ca oratorul sa-^i fi ttfliiintit 
cuvantarea. Cuvantul in chestie persouala nu ^ acnrtlS 
decat dtipa darea votului asupra obiectuhii in uursiil-
discutiei cSruia s'a ivit chestta personal^. 

Diu toate aceste dispozi^ii rezulta cu pristisintft 
puttnta de a lungi la infinit o discutio. I 'ontni 
a inlaturaacest lucru, regulamentele Achmaiii ju-cvfld. 
tnchiderea discoid. Ea poate H cenita, In Ciuiwrft, 
in scris, de treizeci de deputati, iar la Scniit tli? 
zece senatori. Adunarea, dupii ce asciiltff un maUtr 
pentru incliidere si altul contra ei, decide?, pnit 
ridicare sau sedere, sau prin ridienrciu unliiiilnr, 
Dupa votarea inchiderii discutiunii nu sc intii \uu\la 
acorda cuvantul nimanui, decftt asupra iiio<1uUii 
cum uruieaza a se vota. 

Dar, daca acest mijioc poate ciinna di.scii^n KC-
nerala, obstructia ar ptitea urina la discitfia pe articolc. 
De aceea s'au luat masuri §i lit acest domoniu punLnt 
impiedecarea ei. Regulamentut Adunfiiii Deputn-
tilor vorbeste cbiar de masura de injrrfngcye, a 
obstntcfimiii. Aceasta masura poate fi propusu. (ie de 
presedintele Adunarii, fie de un nuniar di* 50 tie 
deputati. Daca masura a fost propusti, nstiiira ei 
nu pot vorbi. decat doi oratori, itmil pentru, 
altul contra; niciumil din ei mi va putea vorlii 
mult de 15 minute, dtipa care Adunarea He va p 
nunfa asupra propuuerii, prin vot cu bile, $1 en urn-
joritate absoluta. Odata. ce Adunarea primc^tu pr»-
punerea, presedifttele declara discitfia utttemptil ^t 
invita, pe deputatii ce ar avea de propus anicutlft-
mente, sa le depuna in termen de 24 ore. D f t 
expirarea acestui termen nu se mai pa ate 
nici un amendament decat de comitettil 
tilor si de raportorul kgii. Anieiidameiitele an 
ceteaza de comitetul delegatilor si de raportor, til 
termen de 24 de ore. Dupa ce comitettil dclcgiitJIoi' 
a terminat aceasta operatie, retneepe discu^ia jivcnct'-
tului in Adunare, dar numai asupra ameiuimiiOn-
telor admise. Until singur din propnnatori are cltcjitul 
sii vorbeasca 10 minute. Amend amen tele respuist) m* 
supun votului Adunarii, odata cu votarea urtico-
lului respectiv, fara a se adniite discutie asnpra loi1. 
In timpul discutiei sivotarii pe articole aumii pntU^'t, 
nu se poate acorda nimanui cuvantul, nici in c I HIM lit' 
de regulament, nici m. chestie prealabila s?i utci III 
chestie personals. 

I:. Discwfia pe articole. Odata discu^iagenemla ter-
minata, presedintele consulta Adunarea asupra hiarii 
m considerare a proiectului, 

Adunarea poate refuza luarea in cousiderare EI 
proiectului; in acest caz el este respins. Cftnd Adu¬ 
narea ia in considerare proiectul, discu^ia continuu 
excltisiv asupra fiecarui articol tit paite 91 amon(la-
mentelor ce li s'ar propune, 

Pentru a putea fi puse in discutia Adunarii, a m e n -
damentele trebuesc sustinute de 11 deputa^i sau dt; 
5 senatori. Ele trebuesc redactate in gcris >i semnato 
de sustinatori. Amendamentele se trimit la comi¬ 
tetul delega^ilor sau la Camera, la delegajia comislei. 
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piintni a se promm$a asupra lor.' Bar acest pro-
cedeu consfcitiic a simple formalitate, care este tre-
euta de regiila m darea de seama, fara ca ea sa aiba, 
UK. Din moment ce niinistrul primeste ameiidamentul, 
nl t;ste prinu't sj de comitetul delegation 

Iiidifereiit dacii cle an fostsannu admise de corai-
tettil delcgn^lor sau de deJegajfla Comisiei, ainenda-
mcutelc se Kliptin votului Adunarii, in ordinea in 
care mi lost propuse, Csind este vorba de votarea 
urUcolcior la cure se propun amendamente sail sub-
aiiKMidanicute, KG pun mai tntai la vot, in mod suc-
ccsiv Kiibiunenclainentele si amendamentele, ?i numai 
diipS acoasta propuuerea principala sau articoiiil res-
ptctiv. 

Votul.este valabil exprimat atunci cand intrune^te 
majoritatea absoluta, adica jumatate plus unul din 
numaral deputatilor sau al senatorilor necesari pentru 
ca Adunarea sa tina. ^edinta, (jumatate plus imul 
din numarul total al senatorilor inscri§i la apelul 
nominal). Art. 48 din Constitute declara ca «orice 
hotarire se ia cu majoritatea absoJtita a voturilor, 
afara de cazurile cand prin Constitutive, legi sau 
regulamentele corpurilor legiuitoare se cere un numar 
superior de voturi. In caz de paritate a voturilor, 
propunerea in deliberare este respinsa*. 

V ol nl p r in t i d ic ar e. La luarea in conside-
rare a proiectelor, ia votarea lor pe articole, la ad-
mitereasau respiugerea amendamentelor, presedintele 
invita pe membrii parlainentului a se pronunta 
prin ridicare sau ^edere, sau prin ridicarea mainii. 

EIiGR7,Ii I CBTIND SJrjSAOJOj, BJJ DJJSCMIDESE A rAHI,AJIENTULUI, tBzi. 
(Col, Aendeiniei momftne). 

Odata proiectu! cliscutat si votat pe articole, trece 
Kpre ft fi votat in intregiine,«Tin proiect de lege nu 
jpoate H adoptat decat dupa ce s'a votat articol cu 
itrticol i), (lecScirfl art. 49 din Constitute1), In tot tim-
pn1 iliscu|iei ^encrale 51 mai inainte de a se procede 
In vot, fjiivenuil jmate retrage proiectu! supus dis-
cu^iunii. Acclaiji drept Jl au ?i propunatorii unui 
jwoicct din ini^iativa parlamentara, cu deosebire ca, 
in acest eaz daca al^i deputati, m numar legal, t?i-ar 
insu(?i proiectul, discu^ia asupra proiectnlui contimia. 

Masura aceasta a fost luata tociuai spre a nu fi 
paralizata ini^iativa parlamentara, caci un depntat 
care nr fi seninat 0 propnnere, ar li putut paraliza 
ini|iativa ei prin retragerea semnaturii sale. 

') In prnctlcti reglinului nostril pntlamenttir am iiitalnit 
vxwMri cflnd (iccnstft (HsporA^h un a lost rcspcctatli. Astfel, 
in. KJ27 sc aliroga legoft du orgnnlxai'e a C.P.B.. 5I se repune 
in vlgosirc vechcn foge de orgonl'/nre CJ'.R., fSrS sa i se 
ndiit'ft vreo modUicnyo si TJirii s i Jie (Uscnfie asupra artico-
lolor cieeHtei legi. 

Cei ce stint«peiitru» ridica in mod carent mana. 
Secretarii constata rezultatul votului, care se pro-
clama de presedinte. Daca seeretarii nu suut de 
acord asupra rezultatului votului, acesta se poate 
repeta de doua ori si se poate face si contraproba 
lui. DacS aici dupa aceasta nu s'a stabiJit un acord 
se pTocedeaza. la votare prin apel nominal. 

Dar cazurile acestea sunt foarte rare isi, in mod 
curent, presedintele i?i amnca ochii la majoritate §i 
fara sa. mai a^tepte numaratoarea secretarilor, de¬ 
clara repede «admis» î trece mai departe. Cand 
se voteaza seriile nesfarsite de articole fara impor-
tanta, votul se da atat de repede meat cei cari 
asista din tribuna la aceasta nia?ina de votare £fi 
pierd orice iluzie despre regimul parlamentar. Dar 
procedeul acesta se justified din cauza muljimii 
enorme de legi aduse inaintea p'arlamentului. 

V otul prin bile se da totdeauna imediat dupa 
discutia si votarea pe articole a unui proiect, atunci 
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cand presedintele declara iuchisa discutia asupra 
proiectului. Din acest moment nu se poate proceda 
decat la darea votului en bile. Aceasta se poate face 
imediat sau amana pentru o alta sedinfa. 

Acest vot este de drept admis si asupra urmatoa-
relor chestiuni: contesta^iunile la validare, mofiumle 
de incredere sau neincredere adresate guverntilui sau 
unuia din membrii sai, propunerile de ridicare a 
imunitatii parlamentare, cererile de dare in judecata. 
a membrilor guvernului, 

Pe masa Adunarii, sub directa priveghere a pre-
sedintelui $i a secretarilor, se afla doua urne, una 
alba si alta neagra, s,i doua serii de bile, tinele albe 
si altele negre, Dupa ce pres,edintele invita pe membrii 
la vot, fiecare deputat sau senator se ridica 
dela locul sau si vine la masa, spre a primi dela 
secretari doua bile, una alba si alta neagra. 
Daca. voteaza •pentru, depune bila alba In urna alba. 
91 bila neagra In urna neagra. Daca voteaza contra, 
depune bila neagra m urna alba si bila alba in tuna 
neagra. Votul prin bile este secret cad urnele sunt 
astfel facute iueat nu se poate sti cum s'a votat. 
In tot titnpul votarii aprozii invita" la vot pe de-
putatii 51 senatorii care se afla pe culoare, la bufet, 
in bjblioteca, in comisii, Dupa termiuarea operatiei, 
secretarii fac numftratoarea voturilor, si 0 comunica. 
pre^edintelui. Acesta proclama rezultatul votului. 

Modul acesta de votare prezinta §i el niari incon-
veniente, niai ales atunci cand este vorba de o 
adunare numeroasa. El reclama foaite mult timp, 
si coutrolul votului e foarte greu de facut. Deputatii 

jse pot periiida de mai nuilte ori la tribuua, sau pot 
f|bp!iie niai tnulte bile pe care sa le puna in urne. 
j|i.proape intotdeauna voturile din urna sunt mult mai 
Jfiumeroase decat senatorii sau deputatii prezenti. In 
fincinta se afla c&teva persoane, iar urnele dau in 
permanent rezultate cari se tifreaza la snte de voturi, 

Pentru a se inlatura posibilitatea de falsificare a 
votului prin bile, s'a prevazut dreptul pentru 40 
de deputati de a cere, inainte de a se incepe vota-
rea, ca expritnarea ^'otului sa se faca prin cliemare 
nominala a deputatilor la urna, dupa apelul nominal. 
Dar acest procedeu cere timp prea mult si se recurge 
foarte iar la el. 

Iiiainte de votare se pot admite doar scurte de-
claratium', prin care membrii parlamentului sa-si ju-
stifice vottU. De obiceiu, acestea se fac iu nuniele 
gruparilor politice, 

Votarea odata inceputa, nu poate fi intrerupta 
fi nu se mai poate acorda cuvantul paua dupa pro-
damarea votului, 

••_ V otul prin ape I nominal. In cliesttunile 
unportante care sunt aduse in desbateri, atunci cand 
guvernul s& tetae ca aiaiorita^ile nu se vor supune 
lusciplmetdepartid.sflucand doreste sa oblige pe de-
puta^ prhvvotul lor fata de alegatori, se recurge 
la yotulpnu vui,graiu, cunoscut sub numele de 
apel nominal. ,:;,;: 

Cererea de votare prin apel nominal s e face in scris 
de 40 de^deputa|i s a t t 15 senatori, a cator prezen^a 
in sedin a este coastatata, §i se.depute tn mainile 
pre^edmtelui, mamte de inceperea'• votarii Apoi '01 

secretarii fac apelul nominal si fiecare deputat sau 
senator declara, inauztil tuturora, daca este «pcntru» 
sau «contra » proiectului supus votarii. Dupa teriui-
narea apelului nominal se mai striga odata nitmibrii 
lipsa. Rezultatul votului, constatat de searehm we 
proclama, de presedinte. 

Votul cu apel nominal nu poate fi count cand 
este vorba de aprobarea proceselor verbuiu nte 
sediufei precedents, de fixarea datei ^i dufatci ip-
din^ei, de fixarea ordiaei de ai ?i scliitubatca oi., de 
fixarea zilei pentru desvoltarea unei interpc'lai'i, tie 
chestiuni de regulament, de urgeuta untii pfoi(.'Ct win 
propuneri prezentate de guvern, de aplicarea (L« uifl» 
suri disciplinare, de rectmoasteri si Jitcetit^niri, d«r 
votul pe articole si amendamente. 

Numele deputatilor cari an cenit votartsii cu aju-l 
nominal si acel al votautilor, ca si nioiUil cum ,.*?i 
au votat, se va insera in urma darii de .sea 111 ft a ^tv 
dintei î se publica in Monitorul Oficial. 

Votul cu buletine se face atunci c&ud eate 
vorba de o alegere de persoane. 

.Votiil cu buletine este folosit, in special, la. ale-
gerea biroului si a membrilor parlamentuiui, dclegajj 
in diferite consilii de administratie. 

DREPTUL DISCIPI.INAR PAliLAMEN'J'AU ; 

In parlamentele vechiului regim, recrutate pe hii/.t: 
censitare, acolo unde educatia, tradifia, mspuctisl 
pentru ltiaintasi, jucau un rol de seama, nu. He uuUiu 
vorbi de uu drept disciplinar. In Anglia, spre csxcrn-
plu, atunci cand nu se extinsese inca votul imiverstil 
pentru alegerea Camerii Comiuielor, era suficicut Ml 
presidentui Adunarii sa cheme tm deputat pu niiui^Je 
sau de familie si nu pe acela al circumserip^id \\w\y 
s'a ales, peutru ca acest apel sa-i aminteascil obli-
ga^iile sale de delimitate personala. ParJamcntiil 
era considerat ca 0 adunare unde aveau ,<j{l vlinl' 
sa-^i expuna taleutul, finetea de spirit si enulitiuiwu, 
elita sociala a unei • ^ari. 

Odata cu instituirea votului universal, cflnd » 
schimbare importanta se observtl, nu numai In to-
uul si tinuta desbaterilor, dar cliiar in atitudiauii 
intelectuala si morala a membrilor parlaiiit!iiUiluit 

apare si dreptul disoiplinar parlamentar. 
Constitutia franceua din 1791 prevedea si ptwibiH* 

tatea de a se aplica membrilor parlamentului mm-
mite pedepse privative de libertate. 

Dreptul disciplinar parlamentar cnuoa^te dourt 
feluri de pedepse: 

a) Pedepse pronunfaie de presedinte, Regulaititm-
tul Adunarilor prevede pedepsele ce pot fi proiuni-
tate de presedinte. Acestea sunt: observafiunea HUH 
averlismenhd, chemarea la ordine si retragerea cuvtin-
iului. Ele se aplica in mod treptat, dupa grnvi-
tatea abaterii dela regulament, Chemarea la ordino 
se insctie mtotdeauna in sumar si in procesiil ver¬ 
bal al sedinfei. Aceleasi dispoyitii sunt citprJuse JJI 
in regulamentul Senatului. 

b) Pedepse pronunfate cu aviml comisiei discifilwarti, 
Ele sunt prevazute in regulamentul Adunarii Deputu-
tilor. Aceste pedepse sunt: inlerzicerea da a fnrti-
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cipa la lucranle Adundrii pe limp de maximum de 
15 zih ?i excluderea (eniporard. 

Pentru aplicatea acestor doua pedepse, e nece-
sara 0 piopunere a presedintetui si decisiunea Aclu-
uiirii, de trimitere inaintea comisiunii disciplinare 
a deputatuhu vinovat. Art. 50 din regulanieut pre¬ 
vede faptele pentm cari nn deputat poate fi trimis 
m fa£a comisiunii disciplinare si auume: 1. Loviri sau 
ainotuiitrui cu arma; 2. Anieiimtari, imputari defai-
iiiiltnnre Kau insulte la adresa Regelui, Reginei, Prin-
cipclui_ moderator si Dinastiei; 3, Ameiiintari, de-
ffiiniari Mnu hijtiiii grave la adresa presedintelni Adu-

termenul maxim de 30 de swlinte, sau, daca a fost 
coudamuat la aceasta excludere/la mi ternien indoit. 

Aceste dispozitiuni nti stint iuserise m regidatnen-
tul Senatului, unde se prevede nuinai ridicavea ijedintei 
in cazul cand, dupa aplicarea sauctiunilor ce suut'la 
clispozitia presedintelui, tumultul continua. S'a so-
cotit ca maturitatea membrilor Senatului face inutila 
existenta nnoi- sanctiuni disciplinare atat de severe. 

0 problema care se poate pune este aceea de a 
§ti dacg parlamentarul, pedepsit clisciplinar, are vreo 
cale de atac impotriva pedepsei aplioate. 

Prestiptme^i o niajoritate abusiva, dornica sa m-

M, &. CAB OX II, IN FATA ADUNARII CONST1TUANTE, 8 HJNIE 1930 
(Col. Cntnetei Deputnjilor) 

narii sau institu^iilor ftmdanientale ale tarii; 4. In-
flenmurilc la nsasinate, crime si delicte; 5, Incitarea 
la rftstxiiu civil, rebeliune sau revoliTfiune interna. 

Ccmiisia de disciplina are indatorirea sa asculte 
pc deptitfttul invinilit, mainte de a se pronun^a. 
l)aca acesta t?i cere scuze sau da lamuriri satisfg-
catoare, nil mai este locul la sanctiuni disciplinare. 
RaportuI comisinnii se supune de Indata Adunarii, 
care se roste^te asupra lni Mra discu^iune, prin vot 
cu bile; deputatul invinuit are dreptut sa prezinte 
Adunarii apararea sa, fie personal, fie printr'alt de-
pvtat At/it interzicerea de a participa la sedin^ele 
Adunarii cat .<?i excluderea temporara se pronunta 
cu niajoritate absoluta. 

Decisiunea aceasta se executa la nevoie cu con-
curaul for^ei publice.. Daca deputatul nil i se supune 
91 reapare la ?edinta, el este exclus de drept pe 

lature dela sedinta. deputatii opozi^iei. Ea va pro-
nunja excluderea acestora, privarea lor de dreptiuile 
cu care au fost investiti, 

Parlamentarul exercita si el 0 fimctie publica, una 
din cele mai importante, functia de a legifera si 
este firesc ca pedeapsa discjpliiiara care i se aplica 
sa fie data cu aceleasi garantii cu care este data tu-
turor func^ionarilor publici. 

STATUTUIv MEMBRILOR PARLAMENTULUI 

DoMndirea mandatului •parlamentar 

Mandatul parlamentar se dobande^te prin faptul 
proclamarii rezultatului votului. El este insa supus 
validarii,1 adica verifiearii legab'ta^ii dobandirii sale. 

Aceasta verificare, potrivit art. 44 din Constitute 
si 102 din legea electorala, este inciedin^ata fiecarei 
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r i ; Atat Camera cat si Senatul, exercitand 
aceasta atribu^iune, tndepliuesc un act jurisdicfionak 

Din acest caracter jurisdictional al verificarii pu-
terilor, clecurg pentru Adunari urmatoarele obliga-

a) Adun&riU smit finule sd rsspecte legea. Din mo¬ 
ment ce situatia parlamentarilor este o situatie objec-
tiva, ce o detin dela lege §i in baza ei, nu se poate 
coiicepe validarea ttmu raandat in frauda legH1). 

b) Vokil trebue sa fie individual. Farlamentarii, cu 
aceasta ocazie, indeplinesc o juisiune identica cu a 
magistratilor. Ei trebue sa se pronuufe in fiecare 
caz, in mod separat, votul lor fiind un vot de 
constiinta. 

Operatia validarii priveste nu numai alegerile con-
testate, 'ci totalitatea alegerilor. Ea cuprinde doua 
feluri de opera^ii: i. verifiearea titlurilor, 2. jude-
carea contesta^iilor ce se ridica en privire la alegeri, 

O validare, odata efechutta, este definitiv do-
Mndita pentru titular si nu se poate concepe o re-
venire asupra ei. 

Aceasta masura trebue jtistificata nu numai din 
punct de vedere juridic, ci si din punct de vedere 
politic. Daca legalitatea alegerii urmi parlamentar ar 
putea fi pusa oricand in discutie, se Jntelege u§or ce 
presume s'ar putea exercita asupra libertatii de 
opinie a membrilor parlamentului.. 

Cu ocazia opera^iilor de validare Adunarile pot 
lua urmatoarele deciziuni: 

: a) Sd valideze alegerea. 3Jste cazul normal 51 eel 
mai f re event. Decizia de validare se ia cu majori-
tatea nieuibrilor pre^enti. Votul este public. El se 
poate da fie prin bile, fie prin ridicare sau ?edere. 

b) Sd amdeze alegerea. In acest caz, mandatul este 
invalidat î trebiie sa se procedeze la o uoua alegere, 
ia eel mult trei luni dela data de cftiid s'a pronuntat 
invalidarea. Dar pentrii a ajunge la acest reztiltat, 
trebuesc doua treimi din numarul membrilor pre-
zeuti, potrivit art. 44 din Constitute, 

c) Sd ordone 0 anchetd pentru a verifica, prin mem-
brii lor, seriozitatea acuzatiilor ce se aduc. Cu aceasta 
ocazie se vor putea audia martori si admimstra toate 
probele admisibile in justitie. 

d) Sa •proclams ales fie tin alt candidat decat acel 
desemnat de Comisia Centrala Electoral a, attmci c&ncl 
constata erori mateiiale de calcul, cari sunt de na-
tura sa scbirtibe tezultatitl votului. 

Validarea mandatuHii are efect retroactiv, consa-
crand situatia de parlamentar din momelitiil pro-
claiHarii rezultatului votului. 

hnuniiafile fiarlamentare 

Ires-ponsabjWatea. Parlamentarul are mi-
siunea sa exercite un geiios control asupra actelor 
guveniului. El este liber sa aduca. la tribuna pu-

. ')• Totuji, in.Fran|a, s'a sustinut ieza ett. Adiuiarea QhiA 
auyeiaaa in validarea tifcgerii, nu este' ÎiiutH sa respectc 
legea.. Aceastft teza a lost sus^iimta de • Clenieuceaxi, la ^ 
Iunie 1879, cu ocazia alegeril HU Blanqni, si" de CuniSo d'Or. 
nauo, Ia 26 Nov. 1889, cu ocazia alegerii lui Dillon. 
Joseph BactMleiny, aj>, ciL, p, 439), 

blica acuzafii oricat de grave, sa puna in ^ 
nume de functionari sau de particulari, etui mi stint 
in Adunare. Daca. acestia ar avea ptitin^a (ly a-1 
cbema in j udecata, controlul parlamentar arfi sttiujonit. 

Pe de altS. parte, aceasta mare huunitutu l>«>ut« 
da loc la abuzmJ, la afirma^iuiu netlrept^, teM-
dentioase sau calomnioase, la prejudicii, wu'i nil 
pot fi reparate. Interesul general se ridica innfl defi-
supra interesului particular, pe care-1 sacrifiofi. A^csta 
nu afla protec^ie decat in coiiHtiiu^a Eii'c;Iflii ].)ar-
lamentar î in opinia publiea., care jud^ca î jnr 
acuzatori si pe aeuzati. 

Art. 54 din Constitutie, care Juscrie priiifipiul in$-
ponsabJHMtii, are tin ctipriaa foarte Jarjtf ••pi ff-'iiyrui: 
* Nici imul diu menibrii uneia miu col^ilulU' Atlu-
nari mi poate fi urniarit sau prigonifc pentru opiiiitmili? 
si voturile emise de dansul in cursul exerciliutni iiiiiit-
datului sau D1). 

Bar, aceasta inmnitate nu se re/era tlectU in uctele 
funcfiunii parlamentare. Ea acopere deci t<iat:e dis-
cursurile, observatiile, voturile emise, desbatorile in 
comisii, rapoartele, rezultatele coniisiilor de unciiotil 
parlamentara, intr'un cuvant toate actelo sfivAr^ite 
de un parlamentar in calitatea lui de deputat ,snu 
senator. 

Pentru delictele comise in incinta parlumuiitiilui, 
(loviri, foctiri de arma, etc.), urtnarirea JHIHIW fi 
insa. suspendata, daca e cazul sa we aplioy iiivicita-
bilitatea parlamentara. 

Iresponsabilitatea ijarlamentara este gencrahl $i 
peypctud. Generala, in sensul ca ea HC itiferS nt&l 
la unnarirea penala cat fi la cea civila, .̂ i ferpelttA. 
in sensul ca ea nu poate fi uiciodata aiiulittil. Un 
deputat nu poate fi cbemat la riVspuntlete 
opiniunile emise de dansul dela tribuna 
tului, nici cbiar atunci cand nu inai estci 

Irespojisabilitatea parlamentara acopci'ft JHI 
pe parlamentari, dar §i ziarele care fac 
seama ale desbaterilor parlamentare, Totujji, jurts-
prudetrfa franceza a admis, pe baza art, 41 dfii Jcyeii 
presei, dreptul de raspuns. La noi, acest drept "mi 
exista. 

Iresponsabilitatea fiind de ordine pu1>lica, uu nu 
poate renunta la ea. Ea trebue ridicatfi din oficiu 
de judecator, precmn poate fi iavoeatS de pdctc 
in orice faza a procesului. 

In viol ah Hit at ea are de scop fsa d[)OiX* jic 
parlameiitar de orice ttrtuarire penala. In tint|iili 
sesiuiiei parlamentare, 

F,a a fost iuscrisS. In art. 55 din Coustitufie: « Niti nn 
membru al uueia sau celeilalte Adunari nu poate, 
in timpul sesiunei, sa. fie nici urraarit, nici aroslflt 
tu materie de represiuue, decat cu autori/.areft Adli-
narii din care face parte, afara de oazul cle flngrtint 
delict, 

«Daca a fost arestat preventiv sau ui'iiiSt'lt In 
timpul cand sesiuuea era incbisa., urmarirea stivi tire-

:) Bil 0/ rights al aniihil i6S8, tie undo a'uti hiB|)Erat 
const!tu^iilc ulterioare, arc aceki? conjiuut: 1 llbertnU'u cn -
vantulul, a dGsbaterilor 5I a procedurci t» faclmiusul; n n 
poate su fie impiecHcata pt'in ulcs 0 urmftrirc ». 



R.EGIMUI, IX ROMANIA 263 

starea trebuesc supuse aprobarii Adunarii,. din care toate elementele acestuk. Asrfel. aceasta i 
face paite indata d d h d i i i face paite indata dupa deschiderea sesiunii corpu- poate fi urmarita si cedata, ea nefiind cuprinsa in 
iiloi leguutoare. dispozitiile art. 409 pr. civ., cure apava de urmiriie 

v IJeteii|iunea sau urmaiirea uaui membru al uneia salariile functionarilor publiei. 

•r 

sau celeilalte Aclvmari, este suspendata In tot timpul 
sesiunii, daca, Adunarea 0 cere», 

Iuviolabilitatea este, ca si iresponsabilitatea, de 
ordine publica. Parlamentarii nu pot renunta la 
ea Para a u t o m a t a corpului din care fac parte! 

Sciilirea de anmnite sarcini publice 

rarlamentarul este scutit, atat timp catposeda acea-
sta calitate, de urmatoarele sarcini publice, considerate 
iiifti pu^in impor-
tiiate decflt maii-
<latul de parla-
mentar: 

a) Juritil crimi¬ 
nal, 

b) Tulela. 
In ce prive^te 

•serviciid militar, 
trebue sa facem 
urmtitoarele dis¬ 
tinct ii: 

•A) In limp dc 
•pace, parlameti-
tarii suut Hcutitj 
de a face serviciul 
militar in rezerva; 
aceasta sen tire se 
acoida numai in 
timpul sesiumlor. 

b) In timp de 
rthboiu, cbestiu-
tiea este mai difi-
cila. Nu ex is t a 
tiiciuu text care sa 
«cuteasca pe par-
fumentari de ser¬ 
viciul militar, To-
tu^i, in timpul ras-
boiului 1916—18, 
parlamentarii n' au 
lost obliga|i sa. 
]>resteze acest servidu; s'au inrolat numai acei 
cari au de datoria lor sa participe la lupta. 

Indemnitatea •parlavmitara-

Toate tarile cari au adoptat regimul democratic, 
au inscris in Constittitiile lor sau in legi organice 
principiul retributiuiiii serviciului prestat de parla-
jnentar, Doar Anglia pftstreaza inca si azi, pentru 
Camera koralor, principiul gratuita^ii mandatului, 

I,a noi indemnitatea parlamentar a consta. dintr'o 
stima fixa de 200 iei pe u. In timpul sesivmii parla-
nieutare se- mai acorda si o diurna, care azi e de 
700 lei pe 7,1. Aceasta diurna e micsorata, pentru 
parkmentarii din Capitala, cu 20%; 

Aceasta inde militate, egala pentru to# parlamen-
tavii, nu are caracterul unui salariu, desi mtruneste 

VF,CHIUI, PARAC1.I8 AT, MmtOPOUEI, 
(Col, lluzeului dc arts 

salariile functionarilor 
Ea se poate cumula cu saiariul ]>e uare-1 pri-

meste un parlamentar care, potrivit legii electorate, 
are dreptnl sa defina a functie publica in timpul 
mandatului, sau cu pensia de retragere. 

Indemnitatea parlamentara nu este supusa nici-
uaui impozit, ea fiind considerate drept o restituire 
a dieltuelilor faeute de parlamentar in aceasta calitate. 
Se fac tmmai retinerile de 10% peutru Casa Pensiilor. 

Oricat de redusa ar fi aceasta iiideinattate parla-
mentara, cheltuelile ce se fac anual cu Intretinerea 

si functionarea 
, i par lameit tuhu ' 

1 1 suut foarte mari. 

i Incomfiatibililtffile 

Art. 46 din Con- -
"••. • ! stitu^ie declara ca 
1 orice parlamen¬ 

tar, numit de gu-
vern intr'o functie 
public a ret ribuita, 
pierdc, dc drept, 
din m o i n e n t u l 
priniirit act-lei 
functiuni, man-
datul de parla¬ 
mentar. Ratiimea 
acestei ctispozitii 
este aceia care sta 
la baza fntregulra 
regim al incom-
patibilitatii: ne-
voia de a asigura 
independent par-
lamentului fa-j;a de 
guvern, deci de a 
asigura regulata • 
sa functionare, 
Guvernul, pas-
traud dreptul sa 
numeasca pe par-
lamentari in func-

tii publice, ar face inexistent coutrolul ce acestia 
sunt chema^i sa exercite asupra actelor guvernului. 

Parlamentarii pot fi numiti, fara a-51 pietde maii-
datul, in urmatoarele functii publice, cari fac ex-
ceptie dela regimul de mai sus: 

a) de miniqlri §i subsecretari de slat. Regiinul gu¬ 
vernului reprezentativ se baxeaza toemai pe acest 
principiii al recrutitrii guvernului dintre parlamentari. 

b) de comisari ai guvernului, cu justificarea, de 
care se abuzeaza prea mult, ca acestia au numai 
misiuni temporare, date cu autorizarea parlamentului 
si ca. nu sunt retribui^i. 

In regimul nostru represeutativ, cumulul de 
mandate elective este aproape pe deantregul proliibit. 
. Art. 45 din Constitute declara. ca liimeni nu poate f i 

in acelas timp membru in ambele corpuri legiuitoare. 

ADUNX.EH,OR OB§TE§TI 
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Parlamentarul ales in aroandotia corpurile este 
indatorat sa preztnte optarea sa lmediat ce s'a 
facut yalidarea pentru scauuul pe care voeste sa-1 
pastreze. 

Este interzis de asemeni, in mod absolut, cnmulul 
mandatului parlamentar cu mandatul de consilier 
ales In consiliul administratiei locale. Singur prima-
ml Capitalei, fara sa aiba un text precis in aceasta 
privinta, poate fi si metnbru al Parlamentnlui. 

Aceasta interdictie de cumul nti se apiica consilie-
rilor de drept, ei putand fi si membri ai Parlamenttilui. 

Ratiunea interdictiei cumulului de mandate elec¬ 
tive trebue gasita: a) in dorin^a de a mi li se imprirua 
fimctiunilor. administrative si de gospodarie kicala 
mi caracter poli¬ 
tic; b) hi faptnl 
ca functiile cumu- ! • . . ; •. 
late sunt in gene-: • ... •'.:-.: '. •'/ .:"' 
ral rau indeplinite; . . . : . ' . . . . 
î c) in dorinta de 

a lasa cator mai 
multiposibilitatea 
de a ocupa astfei 
de functiiuii. 

Raportiirile dili¬ 
tre mandalul par-
hunenliir $i ociipti-
{iile pyivatc. Daca 
legiuitorul liostru 
a stabilit un regini 
destul de sever 
pentru incompati-
bilitatile i u t r e 
niaiidatul de par-
lauientar î func-
tia publica, el nu 
s'a giindit sa sta» 
bileasca un regim 
special intre man-
dutui de parlamentar si diferitele ocupatii 
ale parlamentarilor. 

Este cunoscuta critica care se aduce faptului ca in 
Parlanient sunt alesi iuarii financiari si marii hidn-
striasi, can" prin iiiflueuta lor determiiia luarea unor 
masuri legislative de naturS sa favorizeze intreprin-
derile lor. este de asemeni criticata prezen^a avoca-
tilor parlamentari. cari apara adeseori procese 1111-
potriva Statului. 

Toate aceste critici sunt, in oarecare masura In-
temeiate. Greutatea consta in a stabili cazurile con-

crete cand un inembrii al societatii, exercitflnd 
din aceste ocupatii particulare, sa fie exclua del ft 
mandatul parlamentar. 

Aceste incorapatibilitati se pot crea cu atflt niai 
putin, cu cat, in organiaarea Senatului nostril, s'si 
incercat sa se realizeze o reprezentare a ititcruKOlof 
profesionale, 

Pierderea mandatului •parlamentar 

Pierderea mandatukii areloc, in mod colccliv, atuiii'i 
cand se disolva parlainentul stiu cand expica tvriiw-
nul pentru care a fost ales, 

Mandatul parlamentar se pierdc ill mod individual, 
inaintc tlu i 

cut alefjuTwi, priii; 
;%Wili I- h'ltutrta, 
0&&M 2.Dcmhie,Qi\K, 
•<§i$s!0M pen t ru ti-si p m -
ItlEili duceefecte, treime 
S '̂ffiffi: primita do Admin- ' 

rea r e s p e c t i v e . 
A dun. fire si, [iri-
mind deniisiu, |*m~ 
clatwl ales [H; HU-
pleantul liHtoi res¬ 
pective sim, ill 

: lipsauniUHU]il(!ant 
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nului v a t: n n (; a 
scauuului, pwiird 
a se promlii hi. 
o noiifi 

I " 
contestat mill til 
vreme d r e p t \\ 1 
pentru ink jiinla-

mentar de a-si da demisiunea, deoarece maiidutul dc 
parlamentar era cousiderat ca o datorie, nu ca uu drept, 

3. Excluders. ]?a consta din pierderea obligator!*! a 
mandatului cand, in cursul exercitani Haiti, parlu-
mentarul s'a facut nedemn. 
^ Constatarea intrunirii acestei condijii se face, rlnpit 

sistemul gennan de un tribunal, dupa sistenml frnnct'K 
de Adnnarea insA^i. 

Xa floi, jia exista un text m aceasta privliifif, (Jnr 
este ueindoelnic ca parlamentarul care, In timpul 
exercitarii unui mandat, pierde calitatea de a fi alw,. 
pierde implicit si mandatul, g, a. 

Prof. B. Mirkuis&tetseviich, ^'influence de la Revohi 

Z T 1 * 8 V f ^ d l 
Orientale. untti 

V v i m ? ™ m a l m u l t despre vi^anoastra billtiimtlt fit 
sec.XVIU (Extras <J»i Analcle Acfldemlel Rotutlne), rytft 

I. C. Fthltt, Clasele sodule til trecutul ronianeac. (Xix-
tras din CouvorbM Literare), 1925. l 

I. C. Piliui, DES oiigines du regime reprdsoutnllf un 
Roumauie (Extnuts des 1 Doc. franeo-toiimalna %) 1911 

Analeh parlammtare ale Itomdniei, Biicuregtl. 
T, D- A, • *l™dsa' ^fte 9! dociimeute pfivitoare Ja isloUtt 
Renafteni Rom&niei, Bucure.jtf, 

Con*/. 5/rffiwc^ atuatiunea-lnrldJcft a fimcttonorilof Cor-
punlor Legimtoare, Buciiresti. 



REGIMUL PARLAMENTAR IN CONSTITUTE DIN 1938 

Concepjia noului regim. Constittvfcia din 27 Fe-
l'miarie 1938 schimba fundamental organizarea poli¬ 
ties a Statnltii nostru. Ea se caracterizeaza. printr'o 
accentuate preponderant data, puterii executive, 
printr'o restraugere a atribu$iilor parlamentului, 
printr'o descatusjare a tarii, liberate acuin din pu¬ 
terea partidelor politice, 

Rate interesant de re^inut ca o reforms atat de 
ijiiporfcantS. ca aceasta, se face mentinSnd vechile 
principii fundamentale de orgauizare 'politica. 

_ Coiistitujia din 27 Februarie 1938, men^ine in 
titlul III, care se octipa despre ptiterile Statukti, 
lwincipiul ca to ate puterjle Statului emana dela na-
$une, care uti le poate exercita decat prin delegatiune 
conform reguleloi inscrise in Constitutie. Acest prin-
cipiu, pievazut in art, 33 din Constitutia dela. 1923, 
este reprodus aproape pe de~a-intregul In art. 29 
al Constitufiei din 27 Februarie 1938. 

Dar, de aici incepe diferenta. 
Regele, Capul Statulm. Ait. 30 al Constituttei noui, 

proclaim principiul ca. Regele este Capul Statnlui. 
T,a prima vedere, s'ar parea ca nu-i nici-o schiinbare, 
deoarccc art. 39 din vechea Constitutie, care declara: 
« puterea executiva este incredintata Regelui, care 0 
exerci'tfi 111 modul regulat priu Constitute » mtefege 
sa iitribue Regelui calitatea de Ĵ ief al Statulm. 

Dar cliiar acest articol era a^ezat dupa. articolele 
care tralau despre puterea legislative, ceea ce in-
senina ca preponderan^a in Stat o avea puterea 
legiHlativa, reprezentanta a natiunii, Regele neavand 
decat rolul de a armoniza couflictele diutre diversele 
imteri ale Statrtlui. 

Nona Constitute acWmba aceasta ordine, Dupa 
ce inscrie in art. 29, ca izvor al puterii, Natiunea 
roniana, adauga in art, 30 ca Regele este Capul 
Stntultii. Din modul cum stint asezate aceste doua. 
texte ?i din pxiucipiile care vin sa le lamureasca 
mai jos, results ca na-fhmea romaiia este izvorul 
puterii In. Stat, dar ca interpietul si diriguitorul 
acestei puteri este Capul Statului, Regele. 

Ideia aceasta se desemneaza in mod clar din; 
citirea art. 31 din Constitutia dela 1938. «Puterea 
legislative se exercita de Rege frin Reprezentatiunea 
Nationala, care se fmparte in doua Adunari: Senatnl 
91 Adiuiarea Deputailor». 

Acest pin, iutrebuin^at de art. 31 din Constitutie, 
nu })oate fi considerat o simpla exprimare fara un 
continut precis. Ea trebue interpretata in sensul ca 
Regele, reprezentantul eel mai desavar§it al dreptu-
rilor natiunii, exercita aceasta sarcina cu ajutorul 
ReprcKcntantei Nationale si a Guvernului sau. §i 
parlament 51 guvern nu mai au ded drepturi pri-
itiare, ci au drepturi pe care le detin dela Capul Sta¬ 
tului, ca interprets 91 incarnatiunea cea mai desa-
var^ita a na^liinii. 

Principiul pe care 1-am fonunkt astfel apare In-
tai'it in special din examinarea art. 31 din Consti¬ 
t u t e , al. antepemiltim, care declara: <ilnitiativa le-' 
gilor este data Regelui*. Capul Statului are deci 

plenitudinea inrfiativei in materie legislative. E 0 
schimbare extrem de importanta fata de art. 35 al 
Constitutiei din 1923, care declara «invjiativa legilor 
este data, fiecareia din cele trei ramuri ale puterii 
legislative». Aceasta masura era socotita ca fund 
oarecum republicana, incompatibita cu regalitatea. 
Dar faptul eel mai grav care resulta din acest text 
era ca parlamentul abuzase — nu numai in tara la 
noi, — de acest drept de initiative, drept pe care-1 
folosea nu in interesul general, ci mai ales in favoarea 
anumitor interese particulare, 

Desigur, suut dennie de atenfie 51 mteresele par¬ 
ticulare, dar, acel care are posibilitatea sa. le apre-
ciezein chip obiectiv$idesprinsde oricepersonalitate 
este singiir Capul StatiJiii. Nafiimea poate veni 
uneori sa edicteze amimite avantagii in folosul nu 
a unei categorii sodale, ci a uiior iiidivizi siugurated. 
Ea o face pe calea actelor administrative, sub forma 
de lege. liste acest procedeu 0 excep'fie dela regula 
care sta la baza ideii de lege, expresiune a voinJEi 
geuerale, care nu poate fi decdt generala^i impersonald. 
Dar initiativa acestor acte nu trebue sa apartina 
decat Regelui, siugurul care, in numele Natiunii, 
este in drept s§. rasplateasca meritele pe cale indivi-
duala, sa a jute pe cei cari s'ar afla in suferin^a. 
Aceasta e concep^ia nouii Constitutii. 

Este exact ca art. 31 alin. penult, da dreptul si 
cehr doua Adtmari sa propiuia proiecte de tegi dia 
initiativa proprie, insa mmiai legi in iuteresul ob-
stesc al Statului. Prin interes ob^tesc constituantul 
a inteles desigur legi de interes general î nu legi 
edictate in folosul unor anumiti particulari. Initia¬ 
tiva acestor legi de interes particular cunoscute sub 
denumirea de acte administrative in forma de lege, 
nu poate apar^ine decat Capului Statului, singurul 
in drept, ca interpret si reprezentant al Na'f.iunii, 
sa ia ini];iativa unor astfel de acte. 

Constitutia din 27 Februarie 193S juentice sistemul 
bicameral al Reprezentantei Nationale, modificand 
in chip Tadical compunerea ei. Inainte de a ne ocupa 
de aceasta compunere, este locul sa semnalam ca-
teva inovatii cu privire la condi'fijle de fuuetionare 
ale Reprezentan^d Nationale, inova^ii care mseamnS. 
0 conceptie cu totul noua in aceasta materie. 

Art. 48 din Constitute, dupa ce reproduce vechiul 
principiu inserts in art. 42 al Constit. din 1923, ca 
membrii Adunarilor Legiuitoare reprezinta Najiunea, 
adaoga. ca ei nu-si pot exercita mandatut decat 
dupa. depuuerea legiuitului juramant. Obliga^ia pre-
starii juramantului creaza. din mandatul de park-
mentar 0 adevarata functie, dobandita fie pe cale 
electiva, fie prin numire, cand este vorbade Sena-: 
tori; acest caracter de functie publica intrege?te-
ideia pe care am gasit-o la baza noului sistem de-
vot, prevazut de art. 61 al Constitutiei, sistem pe-
care 1-am desemnat sub denumirea de funcfie sociala* 
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A dona inovatie se refera la validarea ale-
gtrilor. Potrivit art. 50 din Constitutie, atat vali¬ 
darea atejccrilor pentru ainl>clc Adunari cat $i veri-
ficarta titlurilor lucnitinlor aparttnand fiecareia din 
eh, te face de Inalta Curte de Casa^ie ?i Jiistitie 
Inaintt de data fixata pentni intrunirea Admiarilor. 
Hispizitia aceasta accentuiaza §i mai mult carac-
ttnil lor ile functie sociala. 

<m 

inovatie in acest domeiiiu este aceea pre-
de art. 53 din Constitutia dela 27 I'ebruarie 

dupfi tare inembrii Adnnarilor Legiuitoare 
t ajuarn interest1 particulare iinpotriva vSta-

d d i i 
f j p 

tiihii; rm pr>t face parte din tonsiliile de cdniinis-
ttativ.- ait? itttri-prinderilor care au contractat cu 
Stiitul, jiuk'tele sau conninele. 

IJisjH î itiite cu privire la procetUira parlaineutara, 
la inc.ipatjtati si infonipatibilita^i, la dreptul de hi-
tn-fi.itv si interpclare ca î inumitatile parlamentare, 
tjrirk-jj.ii.il, .HI rfunas aceleasi din vechea Constitutie; 
s'.m .ulus mmiai mid modificilri de redactie î o 
MiMpiifit'UTf a unor dispozifiuiii cara 151 gaseau 
nil)! him- Will in regiiliimentul Adunarifor decat 
us Ccii.-titujit. aja cum procedase Constitufia din 

COMPUNERKA §I DURATA ADUNAKIWJU 

Am aratat, cand ne-am ocupat de reginu.il i>h-c-
toral, care este coixipunerea- Aclunarii Dejnif-a|i1or ^i 
a Senatului. Tot c u acea ocazie am somiialat vA 
exista 0 diferen^a fritre durata celor dona Ailumlri: 
pe cand dtirata Aduiiarii Deputatilor esto dc 6 uni, 
durata Senatiilui es te de g ani. Diferen|a tic dunitil 
intre cele dona. Adiinari se justificii prin iiottti *im-
ceptie a constttuaiittilui nostra cu privire la itilul 
Corpurilor Legislative. De uncle, Adiuiurfii U-pu" 
tatilor, menita sa repreziute curentcle (U» ojiiuie 
pnblica in continue devenive, trolnicste ltitioiti'i n\n\ 
des, Senatul dimpotriva, menitsa rcprcziiHc ti'iKlifiitj 
stabilitatea si opera de coutirmitatc, este fircst- nil 
fie ales sau nuniit p e un ternien mai lung HI finv sd 
nu coincida cu dura ta • AdunSrii Dcputa^ilnr. Piurfl 
nu s'ar fi procedat a?a, Senatul ar fi fost un al itoilcu 
Corp de aceea^i valoare î de aceea^i comljoztyu1! ca 
î primul, lucru coustatat de altminteri t̂ sul) 

gimul. Constitutiei d i n 1866 $i al celei din 1923. 
Noua concep^ie d e organizare a Stutului p 

aceasta diferentiere ; legea electorala va veni <te ,si 
sa precizeze §i sa. statorniceasca iiTJrelesii] 
conceptii, jr. 

re-



CONSILIUL LEGISLATIV 

Constitu^ia din 29 Martie 1923 a prevfizut 111 art. 
7G iiifiinjjarcii unui Consiliu Legishtiv, eu meuirea de 
a ajutti, 111 mod consultativ, la facerea si coordonarea 
proiectelor de legi, piecum si la intocmirea regula-
mentelor generale de aplicare a legilor, Ea a dispus 
ca o lege ordinara speciala sa determine organi-
zarea §i modul de func|ionare al acestui coii-
siliu. 

Art. 76 din Constitutie a inipus in mod obli¬ 
gate lilt consultarea Consiliului Legislativ pentru 
toate proieetde de legi, afarii de cele privitoare la 
credited bugetare. Coiisilinl Legisiativ a fost creat 
$\ urganizat prin legea din 26 Fevniarie 1925. 

Atrilmtiilo $i "Wigafh'le Conailinlui I.egisiativ smvt 
dupa. Icgea sa organica, unnatoarele: 

a) de a studia, in raport en doctrina, jurispru¬ 
d e n t , istoriu, legislatiacomparata si necesita^ile care 
determina legiferarea, chestinnile ce i se vor- defini 
de ptiterwi legiuitoare sau dc cea executive; 

h ) dt a intocmi studiile preparatorii, anteproiectele 
sail proieetele de legi .̂ i de regnlamente generale, 
p re cum iji cxpunerile de motive; 

c) de a cerceta studiile preliminarii, expunerile de 
motive, anteproiectele fi proiectele de Jegi ?i de regn¬ 
lamente generale, fntocmite de guvern, sau proiectele 
de legi Intocmite din ini-fiativa parlamentara, î de 
a propmie modificariie de forma §i de fond pe cari 
le-nr recla,nia: corectitudinea î claritatea redacfiunii 
juridice, coordonarea cu principiile ?i conceptiile eco-
noinice, sociale î politice ale Constitu^iei, cu dispo-
zi|iile legilor tji regulamentelor hi liinta, sau alte con-
sitlora^iuni, afnra de acele relative la oportunitatea 
hicriirii tji consideratiile politice, pe care Consiliul este 
oprit de a le discnta. 

Accea^i )egc mai recunoa^te Consiliului §i alte 
oAtcva atribii'tii $i obliga^ii de ordin secuudar: 

a) de a cataloga î examina codurile, legile fi 
regulamentele, spre a propune puterii iegiuitoare î 
celei executive, modificariie necesare $i coordonarea 
lor cu Constitu|:ia $i cefelalte legi; 

b) de a iinuari jurispruden^a Cur îi de Casa'fie $i 
u celorlalte instance judeciitoreipti sau de alt ordin, 
spre a senmala virile de interpretare ,̂ i de aplicare a 
legilor, propunand modificariie de cuviin^a; 

c) tie a conserva un exemplar dintre origiualele Je-
gilor î regnlaincntelor ?i a supraveghea imprimarea 
lor in Monitonil Oficial; 

d) de a Ingriji de publicarea colectiilor anuale de 
legi si regulamente, potrivit art, 37 din Constitutie 
§i de publicarea altor edijii oficiale; 

e) de a se tine in legatura cu instititfiile similare 
din alte tari §i cu organizatiile juridice, economice 
§i sociale din £ara ?i strainatate, procurandu-^i din 
tinip material uecesar inisiunii sale; 

f) de a supraveghea administratiainiprimeriei Con-
siiiului Legislativ î de a publica auual, in liniba 
roniana î franceza, un buletin de studii §i lucrari 
legislative. 

ANTECEDENTEUi ISTORICE AIVE CONSI-
LlTJLtJI LECISLATIV 

Istoria, reginmlui representativ in Romania ctt-
110a§te cateva institutiuni cari, in cursul veacului 
trecnt, an avut o misiune siniilara cu aceea a Conr 

siliuJui I,egislativ: 
Ob§te$Ul6 Divanuri, intrunite la 1S49 in Principatele 

E-omane aveau, intre alte insarcinari, pe aceea de a 
se ocitpa cu cercetarea proiectelor ce li se trimiteau 
de guvern. $i de a se pronun^a astipra lor cu vot 
consiiltativ, 

Comisia Cenirald dela Foc§ant, instituita la 1859^ 
in baza Conven|:iei de la Paris din 7/19 August 1858, 
$i compusa din cate 8 nienibri din partea fiecarui 
]Principat, (din care 4 meinbrt erau tiumi|;i de 
Domti î 4 ale^i de Adunarea Electiva), avea mtre 
alte meniri $i aceea de a pregati unificarea legisla¬ 
tive, de a studia proectele de legi trhnise de Domn 
î de a-i arata lipsurile 51 defectele legilor exis-

tente. 
Comitekd frovizoriu, instituit de Barbu Catargi in 

Mai 1862, coinpus din niini§trii cabinetului si dintr'un 
mimar egal de deputati, Luase nsupra-^i cateva diu 
insarcinarile Comishmii Centrale, desfiin^ate la acea 
data, intie care si aceea de elaborare a proiectelor 
de legi. 

Inca de pe la jumJLtatea sec. ai XlX-lea s'au facut 
difelite propuneri fjii s'au alcatuit proiecte pentru ins-
tituirea unui ConsilUt de Stat, avand intre alte atri-
butii î pe aceia de a ceiceta proiectele de legi 31 regu¬ 
lamente, trimise de Domn sau de Adunare. 

Consiliul de Slat, mfiinfat la 11 PWritarie 1864, era. 
prezidat de Domn, avand un vice presedinte, 9 con-
silieri, 9 auditori, 1 secretar general §i a secretari. 
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tott mmiiti do Doimi. Kl luem in ,; ^eutii fconiitete). 
In' Ittlie 'ififj-l an tost mimiti in acest consilm L. 
Bosiaim, ca vice piesedmlc. iar Pctrache Poenaru, 
Colonel I. Yoineseu. A I. Cretescu. G, Veniescu, Gr. 
Bengescu. G. Apostnleanu, Al. Fapadopol-Cahmach 
si I. Strat, ca tneinbri. 

Pe langa atributiile de contencios administrative 
de administrate propriu zisa, precum.fi de organ dis-
cipliuar al functionarilor publici, el avea si pe aceea 
de a studia proiectele de legi si legulamente trimise 
de guvern si de a raspunde cand era consultat asupra 
uuor asemenea proiecte. 

Suferitid o modifieare, cu ocazia infiintarii Sena-
tuku, prin Statutul dat de .Vodft Cuza, la 2 Iulie 
1S64 acest Consiliu a avut o insetnnata dar scurtfi 

.activitate. Constitutiadin^o Iunie 1.S66, prin art. 131, 
departandu-se de conceptia francc/.a si adoptand pe 
cea belgiana, a desfiintat Consiliul de Stat, iar legea 
din 9 Iulie acelasi an! a trecut puterii judecatoresti 
atributiile juridictionale afe Cousiliului ?i a lasat pe 
aearaa' consiliilor speciale de pe langa ministere 
pe acelea de pregatire a proiectelor de Jegi. Prin 
modificixrea de la 1884 a acestui articol 131 din 
Constitute, se preciza ca nu se mai putea infiinta un 
Consiliul'de Stat cu atributie de contencios adminis-
trativ, dar se va putea infiinta o comisie permanenta, 
care tm. va avea alte atnVmtii de cat studiul si 
elaborarea proiectelor de legi si regulamente de 
administrate publica, 

Eugeniu'statescu la 1885 si Gh. Palladi la 1897, 
auiiitocinitcateuiiproiect pentru infiin^area unui Con¬ 
siliu l,egislativ, in sensul dezideratului constitutional. 
Metoda de a pregati materialul legislativ cu ajutorul 
comisiilor teniporare, nuraite pe lauga diferite ininis-
tere, s'a dovedit ca fiind cu totul nesatisfacatoare si 
chiar dfiunatoare. Pe de alta. parte, conditiile nepriel-
nice de pregatire technica, Upsa de obiectivitate in 
studiu si de coordonare, de care da dovada. Parla-
mentul de inulte ori, in lucrarile sale, ait detenninat 
un curent general, nu numai in lumea jufidica, ci 
?i in acea politica, in favoarea crearii unui consiliu 
permanent de pregatire legislative1). 

Consiliul I^gislativ se imparte in trei sectii: 
Secria I se ocupa cu problemele de drept public 

si cele privitoare la culte, instructie, educate, arta, 
armata î aparare nationals ; • . • 

Sectia II are in competenta sa legisla-fia de drept 
privat; 

Secfia III se ocupa cu legislatia social a, economica 
si financiara. 

Fiecare sectie e condusa. de un pre^edwte, iar 
Constliul de un pim-pre^edinte. Consiliul mai cu-
prinde tin serviciu pentru buletinul legislativ si 
colectiile de legi si un obiurou de studii istorice ». 

Consiliul lucreaea in secjiimi-unite, cand urmeaza sa 
indeplineasca auvnnite atributii prevazute de lege, 

sau pentru cooidonarea lucrarilor, ori sa se p 
asupra divergentelor, precum ?i in caziui relative 
la administratia interioara. 

Sectiile se compim diu coJisilieri periiuviion^i, 
consilieri temporari si referenti (titularijpi sta^iiiLi}. 

Consiiim ftermanmft se tumiesc de miiustrul Jus-
ti^iei, pe baza listei de recomandare, tntocniite tic 
o comisiune speciala, coinpusa din 3 consilied ill 
Curtii de Casatie §i 3 consilieri permanen^i ai Ccm-
siliu'lm legislativ, alesi pe 5 ani, I'entrti Fioeiirt! va_-
canta comisiunea recomanda cate 3 ])ers«aiu', v.m 
hitntnesc conditiile legale, iar niiuistml iilfĵ ? ,̂ i 
nunieste pe titular. Cousilierii periiiant'iiti sun!: itut-
movibili si au acelasi grad si lelributit: ca nicml>rii 
Curtii de Qisatie, iar presedintii an j.;i-ac,lul iji retri* 
butia prest-diutilor dela aceeasi Curte. 

Consiliari temporari pot £i nunii^i accia cat'i 
prin specialitatea, competenta sau cxperien^ii 
lor, sunt in masurasa coutribtie cu folos la vre-e> In-
crare incredintata Consiliului. Ntimirea se face dt: 
raiuistrul Jiwtitiei, prin deoizie. Rejerenfii s'agiari 
se numesc de miiiTstru de pe listele cle jJiozentdro 
intocmite de Consiliu, 

Dupa doui ani de stagiu, ei suut obligati a .se Jiiffi^ii 
la concurs, in fata unei Coinisii prezid&te de un pre-
sedinte de sectie a Consiliului, compusa din doui pro-
fesoti universitttri si dovu oonsilieri penuaneiL^i. Rvft>-
rentii stagiari sunt stabili ?i nu pot fi inlocuiji di» 
cat pe baza unui raport de ancheta, fncut de primul 
presedinte sau pre^ediiitele sectiei. 

Referenfn iitulari sunt inamovibili si ati rotribu¬ 
tia Cousilierilor de Curte de Apei. 

Cancelaria Consiliului legislativ cste condusft de 
un seere at general. ; • 

Consilierii permanenti sunt pusi in retragore din 
oficiu la varsta de 70 ani, iar referentii la fij nni. 

In ce priveste priveglierea §i disciplina, consilierii 
permanen^i ,si referentii titulari sunt supu^i dispo-
zî iilor prevazute in legea de organixare judcentd-
reasca pentru consilierii Curtii de Casatie 91 iii Cui'tilor 
de apel. Comisiile disciplinare î procednra suut' t<it 
acelea determinate in citata lege, Pentru referiuijii 
stagiari, comisia discipliuara. se comptine diu 3 con¬ 
silieri permanenti, trasi la sorti la Inceputul i 
an. 

Enc. ) sexilorrioMrecoitstiiufionate 
pag. 176 51 Evoln{ia reglmului partamentar, pag. 246 sqq.' 

Sectiuuile Consiliului pot lucra, dupa necessitate, 
in sulisectii, oomisiuni sau comisiiuii de studii. 

I,a lucrarite lor pot lua parte ministrii §i suisaecic-
tarii de Stat, prezidand de drept secfia sail conii.-. 
siunea in care se discuta chestiuui ce mteresen»ft cle-
partamentul respectiv. 

La cererea guvernului sau a corpurilor legiuitonro, 
consiliul desenmeaza un consilier, cu inaarciunrefl cle 
a lamuri inaintea comisiunilor sau see{;iilor I^ar-
lamentului, parerile exprimate de Couailin. Pe de 
alta parte, Consiliul poate chema la $edinfcde ssilt, 
pentru informafii, pe orice functional- public, en 
atitoriaarea prealabila a capului iemrhic al arlminis-
tratiei respective. 

0 sectie nu poate lucra valabil de cat cu eel put in 
3 consilieri permanenti si cu majorifcatea' absohitfl 
a cousilierilor temporari can o conipletea/,a. • 
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Referenda tltulari ajuta sectia, 111 studiile s.i lu-
eraiile de intocmire a proiectelor, expunerilor de 
motive jsau rapoartelor, dar ei n'au vot deliberate. 
Pot insa Ilia parte la disctitii si a-si exprium parerile. 

Sccfiile-unite mi se pot constitui valabil de cat 
•cu col putin nouft consilieri permanent. 

^edin^ele Consiliului mi pot fi publice, decat. cu 
upiobarea secfiei respective sau a sectiilor-unite ?i 
cu consiiiifamautul ministrului pentru'care se face 
lucniresi. Qpunerea niinistnilui la publicitare obliga 
Coiifiiliul. Cand lucrarlle interesea/.a siguran^a Sta-
tutui si apjiraiea nationals sati stiut indicate de 
niiiUMtri ca lucrari confiden^iale, nu pot face obiectul 
tlosbuterilor publice. 

PROCBDURA Mi; CONSULTARE A 
CONSIUULUI 

Cererile de consultare se trimit Consiliului de cfttre 
presediutele Consiliului de Ministri, pentru proiectele 
de constitute si legi constitufionale, si de fiecare 
mhiistru, pentru proiectele de legi si regulamente 
generale, intrSnd in competeuta departamentului 
respectiv. Cererea se face in scris, cu mentiunile pre-
vazute de lege, aratandu-se s.i specialistii propusi spre 
a fi numi^i consilieri tetnporari, precum s,i delegatul 
niini.sterulm, care va unuari hicrarea. 

I're,sediu1;u corpurilor legiuitoare nu pot trimite 
iiLiiintea sectiilor s,i comisiilor de speciaiitate, si uici 
aeestea nu pot liia in diseutie proiectele de legi — 
dcpuse fie de govern, fie din initiativa parlamentara, 

cari nu au avixul Consiliului Legislativ. Pe de 
alta parte, proiectek intocniite de acest Cousiliu nu 
nini au nevoe de alt aviz de cat pentru modificarile 
ititroduse de mitiistru. Chiar proiectele tutocmite de 
guveni, pe basia sttidiilor facute de Consiliul Le-
fjislativ, uu stint dispeusate de consultare. 

vSeuatorii si deputa^ii, in nuniarul prevasut de 
regtifaiiienttil corpctliu respectiv pentru deptinere de 
pruiccte de legi si propuneri, pot cere avizul Con-
Hiliului I^cgislativ, atdt 111 timpul sesiunii, cat si 
in tinipnl vacan^ei parlamentare, pentru facerea 
studiilor legislative, mtocinirea proiectelor sau veri-
ficarca r>roiectelor ce au intocmit. Daca se cere 111-
tocinlrea unui. proiect, semnatarii propunerii sunt 
f)i>liga{;i a desemna un delegat dintre ei, spre a lua 
ptitte la lucrarile see£iei inaintea careia s'a trimis 
cererea. 

Presediutele sectiei, la care a fost repartizata. ce¬ 
rerea, poate sa invite, 111 sedin^a pleuara a sectiei, 
pe iiu'uistrul care a cerut consultarea, pentru a expune 
opiniile ?i inten^iile sale, precum si a completa In-
forma^iile ,?i iudicatiile ce s'ar fi gasit insuiiciente 
in cererea scrisa de consultare. 

I,ucrarile terminate de o sec^ie se inainteaza. pri-
nuilui presediute care, dupa natura ?i importan^a lu-
crarii, le poate iticrediu^a, spre verificare fi coordo-
nare sectiunilor-unite, uneia sau la doua sectii se-
parat, sau in comun, unui comitet de delegati, sau 
unei coniisitini de verificare. Primul presedinte poate 
personal da curs lucrarilor citreiite de proiecte de re-
giilnnieiit ?i proiectelor de legi succinte si de mica 
i m t n t , cari nu comporta nici 0 verificare si: •. 

coordonare. Nuniai sectii le-unite pot decide modi-
ficarea sau completarea lucrarilor terminate. Aceste 
modificari si completari se pot face hi sectii-unite, 
sau trimi'fandu-se hicrarea din nou la sectia res-
pectiva, care este obligata a se confornia iudicatiibr 
consiliului plenar. Se considera lucrari definitiv ter¬ 
minate acelea pentru cari s'a facut incheierea sec¬ 
tiilor-unite sau a prinmlui'presedinte, cu metithmea 
de aprobare a lucraiii si de inaintare celor in drept. 

Consiliul I^egislativ este obligat sa intocmeasca 
proiectele de legi §i regulaniente generale, sau sa-51 
dea avizul asupra proiectelor intocmite, in termenele 
indicate de ministere sau de corpurile legiuitoare, 
in cax de initiativa parlamentara. Laindicarea acestor 
tenuene, legea cere sa se j;ina seania de insemnatatea 
lucrarilor si de timpul ce necesitS con^tiincioasa 
lor executare. 

In nici un caz aceste tennene uu pot fi mai mici 
de cinci zile pentru proiectele urgente, si de zece 
zile pentru celelalte. Daca Consiliul nu-ji da avizul 
in aceste termene, guveruul poate cere si corpurile 
legiuitoare pot incepe discutia proeictului. 

Q&nd corpurile legiuitoare, in fedinta publica, co-
misiuni de specialitate, sectiuni sau comitet al dele-
gatilor, decid ca un amendament sa fie supus avizului 
Consiliului Legislativ, acestn este oblignt sa-si dea 
avizul in douazeci si putru ore dela priiuivea cererii 
de consultare a corpului respectiv. Legea nu prevecle 
ca si amendmnenteie depuse in Parlament trebniesc in 
prealabil si in mod obligatoriu trituise spre consultare 
Consiliului Legislativ ; 0 dispozitie contrara s'a crezut 
ca ar atinge Jibera apreciere a Parlamentnhii, sail 
ar ingreuna niecaiitsuiul votarii. Rezultatul practic 
s'a dovedit dauuator pentru unitatea, omogeneitatea 
?i concordanfci dispozitii(or legii, atat din punctiil 
de vedere al cuprinsului si al conceptiilor, cat si din 
acel al redactarii. 

Studiile sau hicrarile facute de Consiliu, in vederea 
intocmirii unui proiect cerut sau a verificfirii unui 
proiect alcatuit de .un guvern sail ministru demisio-
nat, sau de menibrii unor corpiiri legiuitoare disol-
vate, ramaii dobandite Consiliului $i ministrului res¬ 
pectiv. I/Ucrarile nu pot contiuua decat numai daca, 
sunt insusite de noixl guvern salt de catre uumarul 
de parlamentari nou alesi, potrivit cerinfelor regiila-
mentului pentru depunerea de proiecte sau propuneri. 

Dar lucrarea regulamentelor generale de aplica-
titine a legilor, promulgate î publieate in Monitorul 
Oficial, continua in orice caz. 

Atat ministerele cat si serviciile publice aie Sta» 
tului, judetelor si comunelor, precum si acele recu-
noscute de utilitate pubiica sunt datoare, la cererea 
Consiliului Legislativ, sa trimita sau sa. prezinte 
prin delegatii lor, datele statistice, legislative, 111a-
terialul si orice lucrare ce poseda. si care ar putea 
servi legiferarii unei chestiuni. Pe de alta parte, 
toate ministerele sunt obligate a semnala, 111 fiecare 
an,. lipsurile sau vi^iile de organizare, constatate in 
practica administraiiva, judecatoreasca sau de alta 
natura, transmitandu-i toate' rapoartele primite dela 
organele in subo'rdine, spre a fi tinute in seama cu 
prilejiil. modificarii legisla^iei, in materiile respective. 
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CO.MPIiTEXTA COXSIUIXUI 

S'a discutat daea Coi^ilml fact parte din puterea 
legiuitoare, sail din cea exeoutiva. Xu poate 
fi considerat cu caracter legislativ mi organ care 
n'are uici drept de initiativa, nici vot deliberativ si 
nici vreim mijloc de a se opune la transformaren in 
lege a proiectelor rotate de legiuitor. Pentru con-
ceptia moderna, care mi mai intelege termenul de 
K pu'tere» a Statului in sensnl separatiei absolute, 
ci in acel al colaborarii, si care adniite mai curand 
nothmea de « functiune » in loc de « puteie », aceasta 
discutie a pierdut din valoare, daca nn a devenit 
chiar'o^ioasa, Consiliul Legislativ are caracterul de 
organ special technic, iustituit de eonstituant spre a 
u§uxa pregatirea legislative, cooperated atat cu legis-
lativul, cat si cu executivul. 

Rolul sau astfel injreles, este considerabil, — de-
fi avizul sail este eonsultativ, mi $i deliberativ, 
Avand datoria de a-si sustine avizul, Consilitil 
Legislativ este in niasuta si in dtept de a releva 
toate argmnentele juridice si de orice alta natura. 
— afara de cele referitoare la oportunitate ?i la 
considera^ii politice—-cu care intelege sa-^i spri-
jine opiiimnile sale. Gratie corapunerii î situatiei 
sale, el poate avea obiectivitatea î senmatntea, 
necesare studiulni $i reflexiunil,—-dupa ctun tre-
bue sa aiba î autoritatea inerenta func^iunii sale 
constitutionale. Lipsa avizului Cousiliuiui, in cazu-
rile in care el este necesar, va fi cercetata si apre-
ciata de instantele judiciare «in concrete», eel 
putin cu ocazia uniu recurs peutru neconstitutio-
nalitate. Inalta Curte de Casatie a decis ca, din 
moment ce s'a dat un aviz, chiar daca el ar fi sumar, 
nu se mai poate sustine cfi aceasta ar echivala cu 
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FarS. indoiala ca dreptul puterii executive; <Ul a 
institui comisiuni pentru studiul diferitelor j l 
me, precum si pentru alcatuirea unor proiecte do 
sau regulamente, nu a fost suprimat prin fii 
rea Consiliului lyegislativ. 

Nici cliiar in ceeace prive^te iinificarea 
prin redactarea itnor noui coduri, conform ar t . 137 
din noua Constitufiej nti se poate sustine eft t'<nn-
petinta legala a acesttii Consiliu ar fi oxoltislvii.. 
Totu^'i, experienta adovedit ca numeroasele co 
insarcinate de puterea executive cu liitociuin'U p 
iectelor legislative, nu au dat de cele mai nmlU' ori. 
rezultatele asteptate. Apoi activitatea dtHparuUt n. 
unor asemenea comisiuni face imposihihl 
de coordonare a lucrarilor intre diferite d 
inente si de punere in acord cit ijitrcgul k g f 
existente. Coordonarea si redactarea lor uu se poate 
face usor de cat de membrii umii corp unitnr, cart 
sunt cheraati sa activeze intr'o permaneiitil sji uni-
tara. colaborare, ^i practica a dovedit ca. cliitir Su 
samil unei astfel de institutii aceasta connloiinre 
este uneori foarte greit de realizflt, cum eata de 
exemplu in chestiunea terminologiei techuice, (iiictl 
mi cbiai si a unor conceptii geneiale cavi stnii la 
baza diferitelor coduri. Contribtttia indispensabilrt si 
specialistilor In diferite domenii, este asigumttl pi'Iil 
institufia consilierilor temporari, cari func|;ionoaKtl 
pe Mnga acest Consiliu, coiitribuind la strAng(;rea 
materialului necesar, mai ales in ceeaco p r i v a t e 
continutul normelor legislative ce urmeaza :i ff ela¬ 
borate, 

al. t: 

— Consiliul Legislaliv ?i constilufio-nali/ntea legilor, «T)re|>-
tuln din 28 lunie, 1931. 
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lid prevetitiv. Controlitl sanc{ionar. « Bucovina ». T« 
E. Tourou^iu, Bucuregtt 1Q28. 
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ADMINISTRAŢIA CENTRALĂ A ROMÂNIEI

Statul osie o sinteză de organe şi funcţiuni, — o
sinteză pluri-funcţională,— răspunzând misiunii de a
satisface interesele generale, adică de a realiza acele
interese cari trec dincolo de Htnîtele locale şi parti-
culare, interese de cari se leagă însăşi existenţa unei
societăţi organizate.

Intre interesele generale, cari găsesc o totală
integrare în organismul de Stat şi interesele par-
ticulare şi locale, nu există o separaţie absolută.
Vigoarea Statului se sprijină pe puterea de viaţă a
pîiri.k'ulnrităţiloT circumstanţiale. Din diversitatea
posibilităţilor ele viaţă locală şi particulară se des-
prinde unitatea şi armonia vieţii statale. O între-
pătrundere continuă şi permanentă, condiţionează
şi existenţa şi vigoarea lor.

Aceste penetraţiuni sunt naturale, impuse de viaţă,
ele nu duc la cotijiizie, ci tocmai la un raport constant,
de organizare şi funcţionare, între administraţia cen-
trală şi administraţia locală. Acest raport de orga-
nizare şi funcţionare nu reprezintă numai o tradu-
cere fidelă a raportului forţelor administrative, ci,
mai ales, un reflex al conceptului politic care stă
la baza organizării Statului,

Intre gruparea administrativă.majoră şi cea minoră,
relaţiunile sunt organice, adică necesare. Felul acestor
relaţuini, •— atât în privinţa funcţiunilor cât şi a
recrutării organelor, — determină regimul adminis-
trativ însuşi, Din punct de vedere al relaţiunilor
administrative care există între adim'nistraţiunea cen-
trală şi cea locală, distingem patru regimuri admi-
nistrative: regiunii administrativ centralizator, descen-
tralizator. descnvccntral şi autonom Centralizarea şi des-
centralizarea clesconcentrarea şi autonomia, simt re-i-
li/.ări administrative, înfăţişând aspectele de seau.ă,
pure, ale eternului antagonism social, care există
între autoritate şi libertate. Proudhon observa, cu
aşa de mare dreptate, că Un orice societate, chiar
cea mai autoritară, o parte este în mod necesar rezer-
vată libertăţii, to t astfel cum în orice societate, chiar
cea mai liberala, o parte este lăsată autorităţii.
Autoritatea împiedică libertatea să cada în anarhie;
libertatea împiedică autoritatea să se transforme
în tiranie», I n organizarea administrativă a unui
Stat, diferitele regimuri administrative reprezintă
raporturile stabilite între autoritate şi libertate, între
disciplina vieţei şi viaţa însăşi. In limitele extreme,
centralizarea reprezintă preferinţa acordată ideii de

autoritate, iar autonomia reprezintă preferinţa acor-
dată libertăţii, în organizarea administrativă a unui
Stat.

Şi autoritatea şi libertatea au o bază psihologică.
Autoritatea reprezintă relaţia de supraordonare şi
subordonare, transformând nevoia omului de a se
supune unei puteri superioare, într'o normă de drept.
libertatea nu înseamnă lipsa de lege, nici lipsa de
autoritate; ci înseamnă nevoia omului de a lucra,
după impulsurile sale lăuntrice, potrivit legilor vieţii
şi legilor societăţii. Temeiurile acestea sufleteşti, ale
libertăţii şi autorităţii, se transformă după spiritua-
litatea epocii.

In Statul modern se desemnează un nou conţinut
al libertăţii şi autorităţii, im nou raport între aceste
forţe.

Astfel în locul autorităţii formale se realizează o
autoritate reală, cu un substrat psihologic, împins
până la ideii de credinţă; autoritate personificată
în voinţa unui om ales, expresie a simţului juridic
popular, voinţă ale cărei limite sunt put subiective.
Se poate cerceta dacă autoritatea aceasta reală, per-
sonală, autonomă şi originară, nu tinde să devină
o dictatură şi încă o dictatură ideologică, în măsura
în care cea dintâi jertfă a ei trebue să fie libertatea
spiritului.

Tot astfel în locul unei libertăţi formale, înţeleasă
ca un drept, nu ca un dar, nu ca o concesie, nu ca o
datorie, în Statul modern în transformare, se încearcă
realizarea unei libertăţi reale şi -pozitive, supusă ordinei,
în limitele Statului, a cărui snperiorifate de scopuri
se impune tuturor.

Administraţia noastră locală este sprijinită, în
cadrul principiilor constituţionale, pe ideia descen-
tralizării administrative. Principiul acesta are deci
o valoare constituţionala.

Până la cele dintâi legiuiri fundamentale ale Sta-
tului nostru, adică până la Regulamentul Organic al
Munteniei din 14 Iulie 1831 şi până la Regulamentul
Organic al Moldovei din Ianuarie 1832, nu poate fi
vorba de o organizare administrativă descentraliza-
toare, în Ţările Româneşti, deşi oraşele noastre aveau
atribuţiuni de putere publică, aveau personalitate
morală. ;

. *'• v, g. •
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ADMINISTRAŢIA CENTRALĂ IN
PRINCIPATE

PANl IN SEC. XVI

Organizaţia de Stat a Principatelor Române, pre-
zintă dela început un caracter unitar şi centralist.
Domnul concentrează îu mâinile sale, pentru întreg
teritoriul principatelor, puterile legiuitoare, executivă
şi judecătorească.

Deoarece la noi n'a existat feudalitate, puterea
absolută iniţială a Domnului n'a cunoscut veacuri de
eclipse ca puterea regală în Occident. Din aceiaşi
cauză n'au existat la noi, acele instituţii create
chiar de regi pentru a lupta împotriva feudalităţii
şi care, sub forma de state generale, state provinciale,
privilegii municipale, adunări ale clerului şi paria--
mente judecătoreşti, au temperat, dar şi acolo numai
câtva timp, puterea absoluta regală.

De altă parte, prin însăşi originea ei, puterea dom-
nească este dela început la noi dominată de ideia de
Stat ca şi suveranitatea în imperiul roman.
Nu sunt senine la noi ca Domnul să fi privit Statul,
ca regii din Occident dinainte de feudalitate, ca lin
patrimoniu privat, pe care să-1 poată împărţi între
fiii sai, nici puterea sa, ca un bun particular de care
sase desbrace, dacă vrea, îu favoarea unor indivizi
sau unor aşezăminte, jjrin concesiuni viagere sau
ereditare. Domnul apare dela început, aşa cum fusese
şi împăratul roman, ca reprezentant al intereselor
Statului.

Domnii noştri s'au intitulat totdeauna «voevozi
şi domni din miia lui Dumnezeu ». Umilinţele la cari
au ajuns să fie supuşi în seraiul dela Con-
stantiuopol, trebuie să treacă pe planul al doilea
faţă de consideraţia câ în ochii propriilor lor supuşi
şi în hotarele Statului lor, ei continuau sa fie aleşii
lui Dumnezeu, unşi în Patriarhia dela Ţarigrad şi
în Catedralele noastre după uzurile imperiale bizan-
tine şi păstrându-şi alaiul întreg şi puterile depline.
De aitfel şi suveranii creştini din Occident n'au în-
cetat niciodată de a face o adânca deosebire între admi-
nistratorii, cu titluri oricât de pompoase, ai provincii-
lor turceşti, şi Domnii noştri, recunoscuţi ca principi.

Domnul putea da ordine permanente' şi obligatorii
ca nişte legi.

Era supremul judecător.
Putea face răsboiu şi încheia pace.
Şi toate aceste puteri erau tot atât de legale ca şi

ale suveranilor absoluţi din Occident, Domnii cu
tendinţe de despoţi asiatici au fost osândiţi de con-
timporanii lor şi priviţi ca nişte excepţii. Concepţia
normala a rămas necontenit că Domnul trebuie
să rămâie respectuos de obiceiul pământului,
Aşa, spre pildă, în pricinile în care se recurgea la ju-
rători, Domnul nu putea decât sau să confirme
dreptul enunţat de aceştia, sau să recurgă la un număr
îndoit de jurători cari să dovedească strâmbătatea
celor dintâi.

A legifera nu se prea obişnuia în trecutul nostru
depărtat. Legea era obiceiul pământului, uzul tra-
diţional, născut odată cu formarea poporului român
şi cu întemeierea Principatelor. Când, rareori, se

introducea vreo orândiiială nouă, legiuitorul era
Domnul, în sfatul său de care vom vorbi.

Aplicarea legilor, sub îndoita formă a distribuirii
justiţiei şi a îndestulării serviciilor publice, m i toţ
în mâinile Domnului. Nici aiurea ideia separaţiei
funcţiilor hi Stat nu s'a născut decât târziu,

To't ce nu este a legifera şi a judeca, este a admit tistul.
Astfel înţeleasă, noţiunea de administraţie am n/.i

o sferă foarte largă.
La noi, ca şi aiurea, întâlnim dela început <lmift

feluri de organe ajutătoare ale Domnului îu îmlipli-
nirea atribuţiilor sale: corpuri consultative pcul;m
hotărîrea măsurilor de luat şi agenţi de exwMiţî<> tiî
hotărîrilor luate.

Primii sfetnici domneşti trebue să Ii fast recrutaţi.
dintre capii familiilor stăpânitoare a unei buna pftrţi
a solului, cari consimţiserăy unii de voie,- alţii siliţi,
la o alcătuire de Stat unitară, şi cari formau nobilimea
teritorială, prima noastră clasă conducătoare ţii tot-
odată oastea principală a ţării.

Dar, fireşte, sfetnici s'au putut alege şi la noi. şi
din alte categorii sociale, din oameni de râtul cari
inspirau încredere, sau se distingeau prin serviciile
ori devotamentul lor. Dintre aceştia, unii trăiau
chiar la curte, şedeau la masa Domnului, emu în
favoare deosebită. Prin ei se putea ajunge pftuu In
persoana stăpânului şi dobândi bunăvoinţa lui. 1 Jiutri»
ei s'a format cea dintâi aristocraţie i/.vorîtă din fii-
voare domnească şi care s'a putut ridica chiui- tl<<;i-
supra nobilimii de naştere.
• Cele mai vechi sfaturi domneşti ce cunoaştem (lin

hrisoavele noastre sunt sfaturi restrânse la câţiva
boieri, cu sau fără funcţiuni. Dar, după enuiiierarcn
acestora, urmează aproape întotdeauna menţiunea:
«şi cu credinţa tuturor boierilor mărişi mici ni Dom-
niei mele ». Această formulă s'a menţinut până il<r*tiu
de târziu. Ea arată că era vorba numai de sfetnid.
cu sau fără funcţiuni, fără ca toţi fireşte sfl poitM
participa de fapt.
• Iu împrejurări extraordinare însă, Domnii vxm-

vocau şi adunări mai mari la cari veneau principalii
proprietari ostaşi, cu oamenii lor. In Moldova, su
adunau «la locul de pe Şiret ce se chiauiîi piluti il/.î
Direptate» (în sensul de sfat) cum se exprima croni-
carul Ureche, îu jurul locului unde se sfătuiau bok'i'ii,
aşa cum se petreceau lucrurile şi în Statele profetul ultt
din Occident. Când un străin, contimporan cu Ştef.tlii
cel Mare, spune că acest Domn, muribund, a Htvftll*
«.în câmp » pe «toţi ai săi» şi pe 4 capii fiecărei par-
tide», termenul «ai săi» însemnează sfetnicii. Dom-
nului, capii partidelor sunt boerii cari nu se îuţc-lo^i'an
pe cine să aleagă în locul marelui voevod, iar adu-
narea s'a făcut «în câmp» peutrucă era de faţfi. şi
armata de proprietari, căreia avea să se comunice-
rezultatul deliberării într'o pricină atât de impor-
tantă. O astfel de adunare ne înfăţişează Pi'iJii.sius
când, la 1553, îu «Leges seu stătuta ac privilegiu
regni Poloniae » povesteşte închinarea delii'14 8 5 / î u
Colomea, a lui Ştefan cel Mare către regele Poloniei,
Zice că «toţi băştinaşii cari au moşii de veci îu Mol-
dova şi toţi ceilalţi curteni de frunte erau du
faţă câlărirtdu-şi calul şi aveau steguleţe» şi apoi
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precizează cu cine venise Ştefan Vodă: cu «ostaşi, iobagii de pe moşiile domneşti şi particulare, prin
JZIŞI in limba lor boieri, având fiecare alături câte un îndatorirea de a ospăta pe domn pe însoţitorii şt
credincios al său». pe dregătorii lui şi de a le hrăni caii.

Şi la noi, ca şi în Occident înainte de feudalitate, Marii vistieri cumulau de obicei, în primele timpuri,
Domnii s'au ajutat^ pentru resolvarea afacerilor pu- şi funcţia de mari vameşi, vămile fiind încă de pe
DlICOi flO Tl1 11 f*T.1 rtfl£l1"11 i/M* fi O rti-i vi"O ^ n li rAitj-vî 1 n \\ 1̂ *r n4-.mnî n ţ x i i J4.f1 n w » n l „ „ 1„1^ 1 rr-r .1„ ..li l f^. A 1lor,funcţionarii lor de curte, de «slugile
•termenul dobândind o nuanţă
onorabilă diu cauza calităţii emi-
nente a .stăpânului. Aceştia,
•devenind sfetnici şi pentru afa-
cerile de Stat, s'au transformat
•cu timpul în slujitori ai Statului,

Dregătoriilc apar treptat în
secolul XIV şi XV. Cel mai
vechi dregător în amândouă prin-
cipatele este marele vornic.

Vornicul muntean era judecă-
torul personalului curţii şi mai
marele judecător al ţării întregi.
Numai el putea judeca pricinile
4e omor şi numai el putea pro-
nunţa pedeapsa cu moartea în
pricinile criminale, Era totodată
«apui poliţiei şi siguranţei Sta-
tului. L-am putea compara cu
un ministru de interne, care ar
forma, în acelaşi timp, el singur,
•curtea de apel unică a ţării.

La sfârşitul sec. al XV-lea atri-
buţiile Iui au fost mărginite la
Muntenia propriu zisă; aceleaşi
atribuţii, încât priveşte Oltenia,
•au fost date atunci altui dre-
gător, marele ban, cu sediul la
Craiova.

Aceleaşi erau şi atribuţiile
marelui vornic moldovean, dar,
până în sec. al XVI-lea, el a fost
şi comandant al oştirilor.

Pentru Muntenia, izvoarele
au ne arată cine era în vechile
timpuri, comandantul oastei;
este probabil că Domnul dădea
această însărcinare aceluia dintre
marii dregători în care avea
mai multa încredere,

Logofătul, din amândouă Prin-
cipatele, a fost, la î n c e p u t ,
funcţionarul însărcinat cu gă-
tirea şi pecetluirea actelor dom-
neşti şi a cărui importanţă,
•tocmai din cauza j'acestor atri-
buţii, a crescut apoi treptat.
La el veneau şi dela el porneau
toate actele de procedură privitoare la pricinile ce
Domnul judeca.

MIRCBA Cm, BĂTRÂN
(Dupfl fresca diu biserica episcopalii dela Argeş,

Muaeulde Anlidiltâtl di» Bucureşti)

atunci unul din principalele izvoare de venituri. Când,
din cauza desvoltării Statului
şi, mai ales, a fiscalităţii impuse
de exigenţele turcilor, numărul
dăriîor şi al perceptorilor, deo-
sebiţi pentru fiecare din ele, s'a
înmulţit şi mecanismul financiar
s'a complicat, tezaurul particular
al Domnului, alimentat diu anu-
mite venituri a rămas pe seama
unui alt dregător al curţii, ce
exista şi el din vechi, marele
cămăraş, ••

Postelnicul, zis mai întâi stra-
tornic, era îngrijitorul patului,
odăii de culcare a Domnului.
Cu timpul, a devenit dregătorul
care introducea la Domn persoa-
nele importante. In Moldova,
în a doua jumătate a sec. al
XVI-lea, el a dobândit şi atri-
buţiile de judecător asupra per-
sonalului curţii domneşti, atri-
buţii ce pânâ atunci aparţinuseră
marelui vornic. In amândouă
principatele, începând din sec. al
XVI-lea, marele postelnic era
capul curierilor ce duceau cores-
pondenţa oficială. Era secretarul
Domnului pentru relaţiile din
afară, De el depindeau, în Mol-
dova, dregătorii ţinutului de
reşedinţă domnească, Suceava,
apoi Iaşi.

Ceilalţi dregători ce apar
treptat în sfatul domnesc spă-
tarul, paharnicul, stolnicul, co-
misul, slugerul, pitarul şi alţii,
nu îndeplineau decât funcţiuni
ale curţii, In schimb, trebue citat
marele armaş, deşi nu era boer
de sfat, căci prin îngrijirea lui
se executau sentinţele de moarte
şi el era supraveghetorul temni-
ţelor. Toţi aveau însă şi atri-
buţii judecătoreşti în tot cu-
prinsul ţării, dar cu această dis-
tincţie, măcar dela o vreme, că
numai judecata marilor vornici

în Moldova, a marelui vornic şi a marelui ban. în
Muntenia, era obligatorie; ceilalţi dregători mari nu

Vistierul avea atribuţia foarte importantă de a puteau judeca decât daca împricinaţii recurgeau la ei.
veghea ca visteria domnească, la început tot una cu
a Statului, să nu fie niciodată goală. La început şi
la noi, nevoile domniei ar fi fost îndestulate, ca şi în
legalităţile prefeudale diu occident, prin danii făcute
.Domnului, prin dijmele percepute dela colonii şi

Iii Ardeal, limba oficială fiind latina medie-
vala, numele acestor dregători erau latineşti. Lo-
gofătul se numea cancelarius; vistiernicul, th&-
sanmrius; vornicul, dafiler; postelnicul, cmneranits,
etc.'
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Ceea ce este de reţinut, este că toate serviciile de
Stat erau pe seama a vreo 5—6 dregători mari, cari
îndeplineau totodată şi servicii de curte şi că toţi cu-
mulau atribuţii administrative şi judecătoreşti, cores-
punzătoare serviciilor publice esenţiale în acea vreme.

Chiar în Franţa, când s'au înfiinţat secretarii de
Stat, atribuţiile lor nu erau diferenţiate: toţi au avut
egală competenţă pentru toate chestiunile, până în a
doua jumătate a sec. al XVI-lea.

Dregătorii mari de Stat şi de curte erau ajutaţi de
funcţionari imediat subalterni, cari purtau aceleaşi
titluri ca şi ei, cu adăogirea însă a titlului de « al
doilea » sau « al treilea ».

Veneau apoi funcţionarii subalterni, zişi, «slugi »
ale marilor dregători, după cum aceştia clin urmă erau
<.' slugi» ale Domnului. Purtau iarăşi aceleaşi titluri
ca şi marii dregători de cari depindeau, însă în formă
diminutivă: cei dintâi menţionaţi în documente sunt
voiniceii, spătăreii, şi păhămiceii din Moldova, în
sec. al XV-lea.

h - ••-_»,•

«LXAJJDRU CU, BUX CU SOŢIA SA ANA

Atribuţiunile vorniceilor în Muntenia propriu zisîl
şi în Moldova, şi ale bănişorilor în Oltenia, emu pri-
vitoare în primul rând la ordine şi siguranţă. Prin ei
se mai mânau ţăranii la prestaţiile datorite domniei:
lucru la cetăţi,'la iazAiri, la mori, fa drumuri, In po-
duri ; prin ei se făceau recliiziţiile de căruţe şi de cui
pentru oaste, pentru transporturi, şi pentru, trans-
miterea corespondenţei oficiale.

Păhămiceii scoteau oamenii la lucrul viilor dom-
neşti, stolm'ceii privegheaţi pescuitul în gârle iienlrn
îndestularea mesei domneşti, comişeii îngrijeau de
cositul fânului necesar grajdurilor domneşti, ductilii
strângeau grâul pentru aprovizionarea curţii dom-
neşti, etc.

De marele vistier depindeau cei mai mulţi shijhtiţi
fiscali însărcinaţi cu strângerea dărilor în naUml şi
bani. Până în secolul al XVI-lea, numărul lor t>ra
relativ redus: ilişarii, perceptori ai unei taxe de pes-
cuit; posadnicii, cari percepeau o dare pentru între-
ţinerea cetăţilor; birarii, perceptori ai birului; gil-
letarii, ai dijmei din grâne cu măsura zisă găleata;
vinăricerii, ai dijmei din vin; oierii, ai dijmei clin oi;
.goştinarii, ai dijmei din porci; albiuarii, ai dijmei din
stupi; mierarii, ai dijmei din miere; fâuarii, ai dij-
mei din fân, etc.

DIN SEC. XVI P A N A I,A 1733

De pe la mijlocul secolului al XVI-lea, în Moldova,.
funcţia de mare vornic a fost duljJată: LUI mare vor-
nic al ţării de sus şi altul al ţării de jos, cu reşedinţa
nominală la Dorohoi şi Bârlad, iar de fapt amândoi
cu reşedinţa în capitală, dar tot de atunci comanda
oştirilor a fost luată vornicilor şi atribuită altui dre-
gător, nou instţtuit, marele hatman.

Din secolul ai XVII-lea însă, comanda oaslei mol-
doveneşti de Curteni este dată marelui logofăt;.

Aceea a trupelor de dorobanţi este atribuiţii, în 11
doua jumătate a aceluiaş veac, în amândouă princi-
patele, marelui agă, un dregător care exista de ne liv
sfârşitul secolului al XVI-lea şi care a îndeplinit func-
ţia de prefect al poliţiei capitalei, Tot de agă depind
de pe atunci, în Muntenia, o parte din vânătorii pc-
deştri şi cazacii mercenari de Târgovişte, iar în Mol-
dova, o parte din seimenii mercenari.

Paharnicul, în afară de serviciile dela curte, piv
care le indică titlul său, mai dobândeşte în Munteniei,,
în sec. al XVII-lea, comanda oastelor de roşii,

Marele spătar, purtătorul spatei domneşti, alu ott-
rui atribuţii în primele timpuri erau puţin definite,,
devine Î11 Muntenia, măcar din sec. al XVII-lea, că-
pitan al oastei de călăraşi, afară de călăraşii curieri
oficiali cari, în amândouă principatele, depindeau de
marele postelnic. Tot de marele spătar depindeau,
în Muntenia, trupele mercenare de seimeni şi lefegii,
pe când, în Moldova, mercenarii dragam, lefegiii şi o
parte din seimeni, erau comandaţi de marele hatman.

Sfatul mare de obşte a continuat să funcţionexo,
în împrejurările extraordinare, până la sfârşitul epo-
cei fanariote, când mai larg, când mai restrâns, cu-
prinzând^ pe lângă sfetnicii mari în funcţie şi eşijl
dm slujbă, pe boierii mai mărunţi în -activitate sau
mazâli şi pe căpitanii de slujitori.



ADMINISTRAŢIA CENTRALA A ROMÂNIE

UN HRISOV AI, T,UI ŞTIţFAN CEI, MARE, 14 6s
(Dupft Marm Beta, Urme rora&iicşti 1» IUsfiritii! ortodox)

Iu Ardeal exista, urni ales după 1526, o dietă, la care
hi tiu parte reprezentanţii nobilimii, ai clerului şi ai
oraşelor. Aceasta avea pe lângă atribuţii legislative
ţpi numeroase atribuţii administrative.

Prin « ţară. 1) nu fie înţelegea deci o adunare popu-
larii. Se înţelegea «tura legală», cum ne-am exprima
axi, adică cei cari aveau cădere a vorbi în numele ţării.
Cuvântul «ţară» ca şi «regm'cola» în Ungaria, clela
mijlocul sec. al. XVI-lea încoace, nu desemna decât
pe privilegiaţii de diferite categorii.

Că se aduna şi popor de curiozitate la asemenea
solemnităţi, este uşor de înţeles, cu atât mai vârtos
când coincideau cu ceremoniile morţii unui Domn
şi cu aclamarea noului ales.

Chestiunea prezintă şi un interes mai apropiat,
prin aceea că a servit de bază discuţiilor ce, mai ales
dela 1848 încoace, s'au urmat la noi spre a se şti dacă
fcrehuia adoptat sistemul unicameral sau bicameral,
dacă im Senat era în tradiţia ţării şi în sfârşit cum
trebuia compusă camera unică, dacă se adopta pri-
mul sistem.

Statul nu era în măsură să asigure lefuri funcţiona-
rilor săi.

Dregătorii principali se îndestulau în mod legal din
ti şa zisele havaeturi, adică părţi ce le erau atribuite
din veniturile Statului; slujbaşii mici din diferite în-
deletniciri în timpul ce le lăsa liber sistemul serviciului
cu schimbul.

Dregătorii mai percepeau în mod legal ruşfeturi
sau plocoane dela subalternii pe care-i numeau în
slujbe, şî aceştia se despăgubeam la rândul lor dela
administraţi.

Unii dregători mai aveau şi dreptul de a percepe,
în folosul lor personal, anumite taxe direct dela ad-
ministraţii lor, ceea ce fireşte nu putea fi decât izvor
de nesfârşite vexaţiuni sau de vinovate toleranţe. :

Alt izvor de asuprire era obiceiul arendării, către
chiar dregătorii mari în funcţie, a veniturilor Statului,
nu numai a vămilor şi ocnelor, ce alimentau casa par-
ticulară a Domnului, dar şi a «slujbelor», zise ma|
târziu huzmetuii, adică a impozitelor directe, ca oe-
ritiil, vinăritul, ere, şi până şi a taxei pe vitele de
pripas, care apărea ca deosebit de odioasă pentrucă,
fiind venit al marelui vornic, perceperea ei dădea
naştere la mari abuzuri ale vorniceilor din sate şi ale
dregătorilor de judeţe.

Dregătorii mari subarendau apoi aceste venituri,
pe regiuni, bine înţeles cu câştig. Este firesc ca în
aceste condiţiuni sâ nu mai fi putut exista control,
nici în privinţa cuantumului, nici a modului de per-
cepere a impozitelor.

Cu instabilitatea Domnilor şi cu imposibilitatea de
a întocmi bugete — căci fiecare zi putea aduce noui
cereri din partea turcilor — orice încercări de reforme
erau sortite să dea greş.

Dar, aşa cum era, vechea noastră orânduială, deşi
avea, ca şi aiurea, un caracter dominai în folosul prin?
cipelui şi nu al guvernaţilor, corespundea trebuinţelor
militare şi fiscale ale vremii, şi tindea spre aceeaş
unică şi supremă ţintă: asigurarea însăşi fiinţei Sta-
tului. Viţiile ei erau în bună parte aceleaşi ce se în~
tâmpină în toate vechile regimuri, şi din care atâtea
persistau încă, în Franţa spre pildă, chiar în ajunul
marei revoluţii. Este destul să ne gândim la venali-
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ta tea, şi acolo, a unora din oficii, la ruşfeturile legale
date judecătorilor, la arendarea pe timp determinat
a dreptului de a percepe impozitele clin circumscrip-
ţiile xiae o prevotes >, la abuzurile ce se făceau cu mono-
polul sărei, arendat de asemenea, la asupririle ce su-
ferea populaţia de iând dela perceptorii dării perso-
nale, la numărul nesfârşit al privilegiaţilor, sporit în
fiecare zi prin înmulţirea slujbaşilor scutiţi de dări,
aşa că acestea apăsau tot mai greu asupra dajnicilor
ramaşi, la pensiile acordate de regi curtenilor şi
cari constituiau indirect tot atâtea sarcini pentru
contribuabili, la situaţia ţăranilor descrisă de engle-
zul Young, călător atunci prin Franţa.

DRLA 1733 LA 1831

Constantin Mavrocordat, în cursul primelor lui
domnii în amândouă Principatele, între anii 1733 şi
1749, s'a deosebit prin străduinţele lui, în mare parte
zadarnice, de reforme.

Mavrocordat n'a mai recunoscut ca privilegiaţi
decât pe dregătorii în slujbă, pe cei eşiţi din slujbă, şi
pe urmaşii lor, pe care i-a aşezat în două categorii:
neamuri, urmaşi ai dregătorilor mari şi mazili, ur-
inaşi ai dregătorilor mici.

A mai încercat Mavrocordat să introducă sistemul
lefurîlor pentru a desfiinţa havaeturile. Rezultatul a
fost că au tăinas şi lefurile, pentru slujbaşii principali,
şi havaeturile. A dispărut totuşi gloaba pe vitele.de
pripas ca venit al marelui vornic.

Mavrocordat a mai desfiinţat şi toate scutirile (Ic
dări ce se acordau ţăranilor de pe moşiile proprieta-
rilor cu influenţă, concepţia acestui Domn reforma-
tor fiindcă ţăranul trebuia sa fie liber îaţă. de. pro-
prietar, dar contribuabil faţă de Stat. A acordat îu
schimb, dar numai boarilor dregători, câte tui mnnăr
fix, îu raport cu dregătoria, de aşa zişi scutclnici,
adică de ţărani scutiţi de dări către Stat, spre a fi
exclusiv în slujba casei dregătorului. Şi această re-
formă s'a transformat curând în abuz: s'au acordat
scutelnîci şi altor persoane decât dregătorilor şi s'itti
mai acordat, peste scutehiici, şi posluşnici pentru
slujba curţilor boereşti.

Tot Constantin Mavrocordat, în a şasea Uu Domnie
în Muntenia, Iaij6i, a introdus alte două modificări
care au rămas îu organizarea administrativă a acestui
principat. A dedublat funcţia de mare vornic, dnj>â
sistemul mai vechi moldovenesc şi a reţinut perma-
nent la Bucureşti pe marele ban, ca un fel de ministru
al Olteniei îii guvernul central. Atribuţiile elective iile
marelui ban, le va exercita de acum la Craiova un
caimacam, dependent însă deadreptul de Domn.

Boieriile mari se confereau, începând din secoiiiî
XVIII prin îmbrăcare de caftan; Boieriile mici se
confereau, de regulă, prin sărutare de mână, dfie
ştim că se întâmpla să se facă zapcii ai divanului prin
îmbrăcare de caftan,

înălţarea unui boier cu caftan la o dregătorie tuni
înaltă implica îmbrăcarea lui cu un nou caftan.

Pe la mijlocul sec. al XVIII-lea se luase obiceiul dt
a se conferi titlurile dregătoriilor fără ca ele să se şi
ocupe efectiv. Aceste conferiri de titluri se făceau
însă tot prin îmbrăcare cn caftan, încât titularul era
considerat că ocupase efectiv funcţiunea un moment,
momentul îmbrăcării cu caftan.

Acelaş boier putea avea deci titlu şi funcţie deose-
bite. Un mare ban spre pildă putea să fie mare vi-
stier. Domnul mai conferea uneori boierilor şi mi
rând deosebit şi de titlul şi de funcţia ce aveau, rând
superior acestora. Le conferea adică o ordine de pre-
cădere protocolară superioară titlului şi funcţiei lor.
Aşa, spre pildă, unui mare spătar care îndeplinea
funcţia de agă, i se acordă rână de mare logofăt.

Arhondologia Munteniei dela 1822 nu vorbeşte
decât de caftan. Ştim însă, din alte izvoare, că îui-
brăeămintele de onoare erau de mai multe feluri.

Condica de obiceiuri a logofătului G-heorgaclio,
scrisă la 1762, vorbeşte de conteş de samur cu caic
Domnul a îmbrăcat pe un boier, pe când pe altul
îl onora cu feregea de fîostav; de caftan fără tafld
şi de caftan cu tafta legată feste umăr, ce boierii îu
funcţie purtau la ceremonii; de blana de samur sau
de cacom, de cafioturi, de binişttri de postav, de cubur
cu cacom sau cu sâugeap, cu care se îmbrăca u per-
sonagii de distincţie «fiecare după cinstea sau1).
r Domnii se îmbrăcaţi cu blană, cu cabaniţă de samur

şi «peste cabaniţă cu caftan» sau cu feregea de
cacom 2).

(Pupa tiu portret contemporan din Kunsthistofkbţs Museum, Vlena)

x) letopiseţe, ed. Kogâhiiceanu, eă. 2-a, III 304—317,
331.

a) Astaai, âup& numai 100—150 de ani, nu mat ştim
nici care era deosebirea de formă între aceste iuibi'il-



ADMINISTRAŢIA CENTRALA A ROMÂNIEI 277

Cu caftan se îmbrăcaţi şi mitropoiiţii şi episcopii
căci «darul cel arhieresc» era «cinstea neamului» şi
boierieJ).

Odată cu accentuarea tendinţelor de penetraţie
ideologică, economică şi politică a Apusului la noi,
Domni luminaţi au încercat în cursul sec. al XVIII-lea
să lărgească sfera de activitate a administraţiei, TJn
loc de cinste se cuvine, după Constantin Mavrocordat,
lui Alexandru Ipsilauti, care a pus temeliile separa-
ţiei între puterea executivă şi cea judecătorească, a
organizat poştele, s'a interesat de aproape de învă-
ţământ, de asistenţa publică şi de starea sanitară.
Statul a tot intervenit în raporturile dintre proprie-
tari şi ţărani, în activitatea breslelor de negustori şi
meseriaşi, în fixarea preţurilor, zise narturi, aJe măr-
furilor, căutând să activeze producţia şi încercând
să înfiinţeze fabrici.

Asemenea preocupări an şi determinat în a doua
jmnâtate a sec. al XVIII-lea, înfiinţarea unui servi-
ciu special numit vornicia obştirilor, care ar putea
fi comparată ca un minister de azi ce ar cuprinde tot-
odată sănătatea publică, asistenţa sociala, învăţă-
mântul, industria, comerţul, căile de comunicaţie şi
lucrările publice, grija îndestulării şi edilităţii capi-
talei. I.,a început, noua instituţie a fost pusă sub con-
ducerea unui comitet de boieri; câţiva ani în urmă
s'a numit în fruntea ei un nou dregător mare, intitulat
vo mc al obştirilor; ajutat de un consiliu de boieri
secundari şi de negustori.

împrejurările politice şi economice nu permiteau
însă realizarea bunelox intenţii.

Faţă cu manifestările tot mai accentuate de ne-
mulţumire, din sânul chiar al boierimii celei mari
s'au ridicat glasuri împotriva abuzurilor. lordache
Golescu denunţa la 1818 suferinţele poporului de
rând pe urma slujbaşilor. La 181 g marele vistier
Earbu Văcărescu, într'un raport către Domn, pe
lângă reducerea havaeturilor marilor dregători, pen-
tru ca nici subalternii lor să nu aibă cuvânt de asu-
prire, pe lângă îngrădirea înmulţirii arbitrare a nu-
mărului micilor privilegiaţi, cerea desfiinţarea scu-
telnicilor acordaţi boierilor.

Un program boieresc muntean din 1821, atribuit
marelui ban Grigore Brâncoveami, cerea între altele
mărginirea dregătorilor la leafă şi desfiinţarea ha-
vaeturilor, precum şi stabilirea unui buget anual de
către o adunare compusă din arhierei, boieri şi de-

oătninte, ulei care era criteriul după care se distri-
buiau.

Aflăm numai despre conieş că era o • manta lungă cu
mâneci lungi, largi şi spintecate», iftr despre cabam(ă
că era o i manta cusută în fir de anr şi de argint, blănltă cu
aainur şi vulpe neagră şi cu poală îndărăt liwgă ca de
trei palme, eu de aceeaş blană; cu mâinile scoase prin
găuri despre umere ca la caftan. Iar mânecile aruncate
îndărăt pună la pământ şi cu marginile farăş blSnite t>
Dinainte la piept avea ceaprazuri, şireturi îa lanţuri şi
nasturi nuii'i.

Couteş, cuburi şi feregele erau rezervate boerilor maii,
a) Hrisovul dela 1755 al lui Constantin Vodă Racoviţă

boerind pe fiul episcopului Grigore Socoteami (Couyorbiri
literare, anul aa, p. 256—7).

r j r t
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EADU CEI, MAIU3, DOMN AI, ŢĂRII ROMANEŞTI, 1495—ijor,
CTJ DOAMNA CĂTĂLINA.

(După fresen dela mânastirea Govora. Din JV. lorgt;
Portretele Domnilor Români)

pulaţi trimişi de prin judeţe. Este cea dintâi propu-
nere în acest sens.

Alt boier mare moldovean, Iordaehe Uosetti Roz-
novanu, mergea mai deparfe; cerea desfiinţarea scit-
telnicilor şi egalitatea înaintea dărilor. «Obşteasca
legătură în contribuţie, zicea el, va face legătura
naţionah'cească. Dela cei mic,.. până ia cel niare. ..
vor îi legaţi a sprijini cu un deopotrivă interes şi
durere aşezarea aceasta.., şi cine va putea atunci
să biruiască neamul unit?».

Cât priveşte aşa zisa constituţie a cărvunarilor,
adică programul de reforme dela 1822 al boierimii
mărunte din Moldova, dacă reproducea celebra de-
claraţie franceză a drepturilor omului, cunoscută şi
în Muntenia încă dela sfârşitul secolului al XVIII-lea,
era preocupată înainte de toate de egalizarea în drep-
turi a boierimii secundare cu boierimea cea mate.
Prevedea un divan executiv pe lângă cel obştesc,
atribuia funcţionarilor lefuri fixe şi îndestulătoare
pentru a fi «îngrădiţi de ia urinările netrebnicelor
câştiguri şi cu dreptate supuşi pedepsii pentru cu-
tezările dimpotrivă»; dar menţinea sistemul înoirei
funcţionarilor în fiecare au şi nu renunţa nici la
havaeturi, nici la scutelnici. . <:

Acestea erau, în câteva cuvinte, curentele de-
idei, unele chiar prevestitoare ale revoluţiei dela
1848, cari frământau diferitele noastre categorii
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PETRU RAB.BŞ CU VXUh S&U
(După fresca diu miiiăstlrea Eobrftta, din A', lotga : Porttelcle

Domnilor Români)

sociale în ajunul izbucnirii răsboiului ruso-turc dela
1828.

Era clar, cum arăta mai târziu la 1822, Barbu
Ştirbei, viitorul Domn, într'un raport către Kiseleff,
că o toată lumea înţelesese că totul trebuia refăcut
după un plan nou» şi că «de o jumătate de veac
oamenii înţelepţi şi adevărat patrioţi doreau din
suflet o reformă.»

Mişcarea lui Tudor Vladimirescu în Muntenia a
fost izbucnirea violentă a nemulţumirilor ce cloco-
teau de mult în diferitele straturi ale societăţii şi
această sguduire s'a resimţit până Ia Constantinopol
atrăgând, mai mult decât orice jeluire, atenţia şi a
Rusiei şi a Turciei asupra stării interne a Princi-
patelor Române.
. Anii 1831 şi 1S22 sunt plini în amândouă Prin-

cipatele de proiecte de reforme.
Un proiect inedit cred, al boierimii mărunte din

Muntenia'la 1832, cerea ca «puterea săvârşitoare»,
adică executivă, să fie exercitată de un Divan compus
din mitropolit şi 9 boieri mari, iar puterea judecăto-
rească să fie atribuită unui Divan deosebit; în ju-
deţe, unul din ispravnici să caute numai de partea
administrativă, iar celălalt numai de judecăţi; pol-
covnicii şi căpitanii din judeţe să nu umble prin
circumscripţii decât din ordinul ispravnicilor sau
:zapciibr, şi însfârşit să se desfiinţeze havaeturile
dregătorilor, cărora sâ nu le rămâie decât leafa.

BPOCA REGULAMENTULUI ORGANIC
ŞI PERSPECTIVELE EI

Reformele au devenit cu putinţă, în Regulamentul
Organic, care deşi consfinţea o clasa boierească pri-
vilegiată şi nu revizuia în favoarea ţăranilor rapor-
turile acestora cu proprietarii, prevedea un. buget
anual de veniturişi cheltuieli, votat de o Obşteasca"
Adunare; mărginea veniturile Domnului ia sin-
gura lista civilă; reducea impozitele directe numai la
două: capitaţia şi patenta; desfiinţa scutelnicii şi
havaeturile; decreta sistemul lefurilor şi sporirea
acestora; înfiinţa pensii pentru slujbaşii Statului;
interzicea dregătorilor de a lua în arendă veni-
turile Statului. însfârşit, afirma categoric răspun-
derea funcţionarilor. Se prevedea chiar că şi «Obiş-
nuita Obştească Adunare.., va avea.. . a da în
ştiinţa Domnului necuviinţele ce va descoperi în
slujba fiecărui dregător... şi a cere îndreptarea
cuviincioasă».

Cât priveşte organizarea administraţiei propria
zise, Regulamentul Organic mai mult a îndreptat
şi desvoltat instituţii existente, decât a inovat.

Dintre marii dregători de pâixâ atunci, a menţinut
pe următorii şase:

1. Marele vornic din lăuntru, în departamentul
căruia erau cuprinse atribuţiile de azi ale ministe-
relor de interne, de agricultură şi domenii, de
lucrări publice, de instrucţie, al sănătăţii şi al asis-
tenţei.

Ministerul de interne era împărţit în trei secţii
(corespunzătoare direcţiilor de azi). Secţia I: polifin
generală, tutela municipalităţilor, îndestularea pu-
blică, carantinele (cărora Regulamentul Organic Je-a
dat o deosebită atenţie), starea sanitară, cojitroJn/
măsurilor şi greutăţilor. Secţia I I : agricultura, fixarea
preţurilor muncilor agricole, îmbunătăţirea rasei vi-
telor. Secţia I I I : lucrările publice, drumurile, podu-
rile, statistica, spitalele, şcolile, casele de binefa-
cere, în Muntenia, poştele.

2. Marele vistier, care devenea totodată ministru
al finanţelor şi al industriei şi comerţului. De el
depindeau poştele în Moldova.

3. Secretarul Statului, corespunzător fostului po-
stelnic, capul cancelariei Domnului. Prin el cores-
pundea Domnul cu celelalte departamente şi în (ţi-
nere cu autorităţile interne, precum şi cu agenţii
ţării la Poartă, cu paşalele dela Dunăre şi cu agenţii
străini din Principate.

4. Marele logofăt al dreptăţii, adică ministrul ju-
stiţiei, care însă în unele cazuri presida şi o îuatta
instanţă judecătorească.

5. Numai în Muntenia, marele logojăt al credinţei,
sau al pricinilor bisericeşti, adică ministrul cultelor,
printr'o dedublare a atribuţiilor de până atunci nle
marelui logofăt. In Moldova, o * vornicie bisericească»
s'a înfiinţat abia la 1844.

6. Marele spătar, în Muntenia, şi marele halinan, în
Moldova, căpitani ai miliţiei.

Numai marele vornic, marele vistier şi secretarul
Statului se întruneau, cel puţin de două ori pe săp-
tămână, în sfat administrativ ordinar. Acest .sfat
examina proiectele de legi.
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Pentru resolvarea chestiunilor de mai mare impor-
tanţă, toţi miniştrii se adunau în sfat administrativ
extraordinar, presidat de Domn,

Capii departamentelor corespundeau cu Domnul,
după cum am spus, prin mijlocirea secretarului
Statului. De asemenea, proiectele de legi întocmite
de diferitele departamente, erau trimise Adunării
prin ofis domnesc contrasemnat tot de secretarul
Statului şi numai citit în adunare de capul departa-
mentului respectiv. Votul ei, Adunarea îl aducea la
•cunoştinţa Domnului prin adresă semnată de pre-
şedinte şi de toţi deputaţii, iar Domnul răspundea
adunării, prin ofis contrasemnat iarăşi de secretarul
Statului, dacă întăreşte sau nu legea.

Fiecare departament avea câte un director, cores-
punzător secretarului general de azi.

Departamentele se împărţeau în secţii, fiecare cu
câte un cap, corespunzător directorului de azi. Re-
gulamentul Organic introducea răspunderea mini-
sterială, dar printr'o fonmiJă foarte vagă: făcea pe
capii secţiilor răspunzători împreună cu ministrul,
pentru lucrările secţiei lor.

Secţiile se împărţeau în. mese, cu câte un cap de
masă şi câţiva scriitori, Fiecare secţie avea teghis-
lratonii său.

Până la unificarea administrativă a Principatelor,
organizaţia lor centrală a rămas aceeaşi. S'au creat
doar câteva instituţii comune: Comisiunea Centrală
din Focşani, care avea rol legislativ, şi Curtea de
Casaţie, care avea atribuţii judecătoreşti.

Nici punerea în aplicare a unei no ui constituţii,
Convenţia dela Paris (1858), care a înlocuit Regu-
lamentul Organic, n'a schimbat nimic în admini-
straţia centrală a Principatelor Unite.

i. 0. /,

Cu anul 1831, începe în Valahia o mişcare de des-
centralizare. Astfel în cap. IV, anexa II, s. I al
Regulamentului Organic al Valaliiei, se spunea: fl Stă-
pânirea socotind că îngrijirea pentru toate cele ce
privesc la buna fericire a unui oraş nu poate fi mai
bine încredinţată decât acelora cari mai cu deose-
bire se folosesc dintr'însa, au socotit să le dăruiască
drepturile de a-şi chivernisi ale lor interesuri prin
sfaturi orăşeneşti, alcătuite de mâdularii alese de
•către înşişi locuitorii acelor oraşe».

Iată formularea clară a principiului descentralizării,
cuprinzând într'însa cele două elemente caracteri-
stice ale descentralizării: -puterea de deriziune proprie
şi clecUvitatea organelor administrative locale,

M. Kogălniceanu în «Dorinţele Partidei Naţionale»
din 1849 la p. 22, Nr. 29, ed. G. Mârzescu, Iaşi, 1883,
formulează de asemeni necesitatea descentralizării
administrative: «Trebue dat fieştecărui ţinut, oraş,
comună, dritul ca prin respectivele sale sfaturi să-şi
controleze interesele locale fără amestecarea puterii
centrale. Aceste sfaturi ar învia din nou viaţa mu-
nicipală şi interesul pentru lucrul public; şi prin ur-
mare, înaintând bunăstare a comunelor, oraşelor şi
•ţinuturilor, ar face şi bună starea ţării întregi. Trebue
dar primit de princip că tot ce se poate face fie loc,
să se facă de către puterile locale ».

Repetată de Convenţiunea dela Paris în di, ultim
al art. 46, ideia descentralizării se întâlneşte în for-
mulele programatice ale partidelor politice din acea
vreme. Primele legi de organizare administrativă au
căutat înfăptuirea taior organizări administrative des-
centralizatoare, Constituţia dela 1866 proclamă prin-
cipiul descentralizării administrative şi al indepen-
denţei comunale.

Cap. V din Constituţia dela 1866, tratând despre
instituţiunile judeţene şi comunale î revede în arfc.
106: «instituţiunile judeţene şi comunale sunt regu-
late delegi», iar art. 107 prevede; «aceste iegi vor
avea de bază descentralizarea administmţiuiui mai
completă, şi independenţa comunală».

Formula legiuitorului constituant din 1866 este şi
elastică şi cuprinzătoare de pleonasm juridic. Ela-
stică, în redactare, prin expresiuaea e mai. completă »,
şi elastică în ceea ce priveşte cuprinsul prin aceea
că nu se determină conţinutul juridic al noţiunii de
descentralizare, lăsând în grija legiuitorufui ordinar

JvÂPţJŞNBANU DOMNUr, MOT^DQVBI

(După fresca din. Atlioa, din 4V, lorga: Portretele Dginniloit Români)
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acest lucru. Formula legiuitorului constituant cu-
prinde şi un pleonasm juridic, întrebuinţând, cumu-
lativ, expresiunile: «descentralizare administrativă»
şi « independenţă comunală».

Descentralizarea administrativă, în sistemul nostru
juridic, are valoarea unui principiu constituţional.
Totuşi organizările administrative locale mi aii fost
supuse unui regim de descentralizate administra-
tivă.

legiuitorul constituant din 1933 înscrie în art.
108, de asemeni, principiul descentralizării admini-
strative pentru administraţiiinile locale în forma ur-
mătoare: «Instituţiunile judeţene şi comunale sunt
regulate de legi. Aceste legi vor avea de bază des-
centralizarea administrativă, Membrii consiliilor jude-
ţene şi consiliilor comunale, sunt aleşi de către
cetăţenii români prin votul universal, egal direct
secat, obligatoriu şi cu reprezentarea minorităţilor'
după formele pievăyite de lege. u aceştia se voi
putea adăuga prin lege, şi membri de drept şi membri
cooptaţi. Intre membrii cooptaţi pot fi şi femei
majore*. Y

Ideia elecţiunii membrilor colegiilor de admini-
straţume locală apare ca un element esenţial al siste-
mului de descentralizare administrativă locală iar
cuvintele * independenţa comunală», dispar din noua
redactare a textului constituţional

ORGANELE ADMINISTRAŢIEI
CENTRALE

I. REGELE
Organ moderator, Regele sintetizează posibilităţile

de coordonare şi legăturile care există între cele trei
funcţiuni constituţionale. El este cel mai important
organ de legătură între puterile Statului exercitând,,
în cadrul fiecăreia, anumite atributului.

Atribuţiunile regale
Regele nu are alte atribuţiuni decât acelu cure

îi sunt date prin Constituţie.
Iile simt precis arătate prin anumite texte.
Art, 39 clin Constituţie spune ca jmterea executivă.

este încredinţată Regelui, care o exercită îu modul
regulat prin Constituţie.

Deci şefia, puterii executive este unipersonală. Ea.
poate fi, în unele, caturi prevăzute în Constituţia, şi
plurip&ysonală. Un prim caz; până la depunerea ju-
rământului succesorului la Tron, funcţiunea regală.
este exercitată în mod provizoriu de Consiliul de ini-
nişlri, în numele Poporului Român,

Un al doilea caz: când nu există moştenitor, nil a'a.
desemnat un succesor la Tron, de Rege, în acoxtl cu
Parlamentul, locotenenta regală compusă din trei per-
soane desemnate de Adunările legislative împreuna»
prin vot secret, exercită puterile regale până la suirea.
pe tron a Regelui ales.

Un al treilea caz: când Regele este minor sau inca-
pabil, Regenţa, compusă din trei persoane alese de-
Adunările legiuitoare lucrând împreună, exercită atri-
buţiunile regale.

Atribuţiunile Regelui sunt precis arătate prin textul
art. 88 din Constituţie. El desemnează persoana însăr-
cinată cu loimarea guvernului (art, i al. a din Segcn.
de organizare a Ministerelor clin 2 August 1939).

Numeşte şi revoacă pe miniştri; sancţionează <act.
legislativ) şi promulgă (act administrativ) legile; am-
nistiază infracţiunile cu caracter politic. Are dreptul
de graţiere, în materie criminală, îu afară de aceea.
ce deosebit-se statorniceşte în privinţa miniştrilor.

Numeşte şi confirmă în funcţiunile publice, potrivit.
legilor. Are puterea regulamentară fără ca să poată,
suspenda legile. Este capul puterii armate. Conferit
gradele militare în conformitate cu legea.

Conferă decoraţiunile conform legii; are dreptul tf&
bata moneta, potrivit legii; încheie cu Statele străine-
convenţmtnle de comerţ, navigaţiuue şi alte ase-
menea convenţiuni care, pentru a deveni obligatorii,
trebue sa aibă aprobarea Puterii legislative,

Adresează Parlamentului un mesagiu, adică expu-
nerea situaţiei politice şi a programului de lucru legi-
slativ, la deschiderea sesiunii parlamentare.

Valoarea acţiunii administrativa a
Regelui

Care este _ valoarea acţiunii administrative a Re-
gehn? In timpul din urmă, viaţa politică a ţarii,

- t preocupată de aceasta problema în,
de viu. S'au produs, în această ordînfcmod
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MIHAI VI1EAZUI,
(După tabloul Iul Franz Trancfceu II «Herodloda şi Irod», Musenl

Prado, aradrfd)

de idei, trei manifestări de gândire. Intr'o primă pă-
rere se crede că -puterea pe care o are guvernul după
legile ţării trebue să-i revină întreagă, neştirbită şi ea
mi se poate împărţi cu persoane cari nu împărţesc
şî răspunderea acţiunii.

Intr'o a doua părere, formula «Regele domneşte
şi nu guvernează », este goală de orice înţeles şi ni-
meni nu a admis-o, iar textele constituţionale nu o
consacră.

Ţara noastră a fost o ţară «domnită permanent şi
de fapt», iar Regele reprezintă continuitatea acţiunii
de a domni.

Intr'o a treia părere, Regele este un organ de cola-
borare, cu miniştrii şi cu celelalte funcţiuni constitu-
ţionale. In sistemul Constituţiunii noastre, Regele este
un organ formal sau un organ creator? Este o gi-
ruetă, o victimă, un prizonier al partidelor politice
sau o putere creatoare? Doctrina română, în mod'
unanim, priveşte Regalitatea ca o putere creatoare, Cu
drept cuvânt. In temeiul unor vădite tradiţiiyni isto-
rice, în temeiul principiilor dreptului pozitiv,.şi a
unei necontestate practice constituţionale.

Dacă la 1866 am adoptat o Constituţie care nu se
potrivea realităţilor noastre politice, 'economice şi
sociale, nu înseamnă că impulsiunile şi tradiţiunile
organice ale Naţiei au putut fi, prin aceasta, suprimate. :•

Instituţia Domniei în trecutul Statului nostru era
sinonimă cu arbi.trariul, cu absolutismul fără mar-
gini. In mâna Domnului se concentrau toate puterile
Statului. Războiul, pacea, moartea şi averea locui-
torilor, depindeau de voinţa lui. Faţă de această
stare de lucruri, instituţia Domniei şi mai târziu a

Regalităţii, statornicită prin Constituţia deki 1866,
depăşeşte realităţile noastre.

Intre realităţi şi principii, dela început, s'a stator-
nicit un decalaj. Practica urma să-1 atenueze.

Regele este un simbol şi o putere creatoare. S'a
spus că guvernul având întreaga răspundere, într'un
regim parlamentar, trebue să aibă şi privilegiul ac-
ţiunii guvernamentale în întregime fără colaborarea.
Regelui, Părerea aceasta este greşită.

Regele nu are o răspundere juridică. Dar ar« rfls-
pundere morală în faţa Naţiei şi răspundere istorica;
şi mai ales o răspundere politică.

Iresponsabilitatea juridică constitue o prerogativa
exorbitantă. Contraseumarea actelor regale de oft te
un ministru, stabileşte, material, organul cure ra*-
putide de urmările acelui act.

Juridic, actul nu are valoare fără aceste două sem-
nături. Deci între Rege şi miniştri, trebue să existe o
colaborare necesară, Regele poate refuza semnarea
unui act, ca inoportun, nepolitic şi neconfarm pflre-
rilor lui. Ministrul, organ de colaborare, ori se supune
voinţei Regelui, ori demisionează.

Ministrul, la rândul său, având răspunderea juri-
dică şi politică şi urmărind realizarea unei concen-
ţiuni politice, trebue sa aibă iniţiativa actului, Pen-
tru aceasta trebue să obţină adeziunea Regelui.

Dar regimul parlamentar compatibil cu ide ia unei
răspunderi guvernamentale integrale, prexintil as-
pecte curioase în ţara noastră care im îngwlue «ttirJ
coîLcluziuni.

Noi avem un regim pseudo-parlamentar, un vegim
guvernamental.

Printr'un act personal Regele însărcinează cu for-
marea guvernului personalităţi politice cari pot stl
nu aibă decât câţiva reprezentanţi în Parlament, Gu-
vernul se constitue şi corpul electoral confirmă, tot-
deauna, actul Regelui,

Aceasta este practica noastră constituţionalii. Re-
gimul parlamentar presupune însă o putere legiui-
toare alcătuită prin încrederea Naţiunii şi o putere
executivă rezultată din majorităţile parlamentare.
Iu practica noastră constituţională, în care niti-
jorităţîle parlamentare nasc din grija Iţxecuti-

' vului, principiul responsabilităţii guvernamentale JUl
poate fi primit în cuprinsul rigid al regimului ,
parlamentar.

Dar Constituţia noastră este.un pact. Ha repre-
zintă acordul dintre'-'Rege şi Naţiune, concretizat ÎIL
principiile constituţionale. Atributului administrative
întinse sunt acordate Regelui, de către legiuitorul
constituant. O interpretare care ar nesocoti acest
acord nu poate fi primită.
. Nici contradicţia aparentă dintre textul art. 39 st
92 din Constituţie nu justifică părerea contrarie. In
art, 39 se arată, după cum am mai spus-o, că puterea
executivă este încredinţată Regelui, care o exercită
în modul regulat prin Constituţie. Art. 87 din Constî-
tuţie proclamă că niciun act al Regelui nu are
valoare, dacă nu este contrasemnat de un niijustril.
Art. 88 enumera atribuţiunile Regelui, iar art, ()2
din Constituţie, introdus la 1923, spune că guvernul
exercită puterea executivă în numele Regelui.
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Or nu este exact ca guvernul exercită puterea exe-
cutivă, ci Regele, potrivit art. 39, 87 şi 88 din Con-
stituţie. In afară de aceste texte categorice, dacă n'ar
fi să ne referim decât Li dreptul Regelui de a desemna
persoana noului prim-ministru, pe care o consideră
ca având încrederea majorităţilor parlamentare, peu-
trtf a forma noul guvern, mi act de pură iniţiativă
guvernamentali, şi încă ne dfun seama de inadver-
tenţa legiuitorului constituant cuprinsă în art. 92.

Inviolabilitatea Regelui

Art. 87 di 11 Constituţie prescrie că persoana
Regelui este inviolabilii, adică nere.sponsaljilji; mi-
niştrii sunt răspunzători. Niciun act al Regelui nu
poate avea tărie, dacă im cute contrasemnat de im
ministru care prin aceasta chiar, devine răspunzător
de acel act.

I'ie că Regele nu poate să facă nimic singur, fie
din cauza înaltei Sale situatului în Stat care trebue
păstrată neatinsă, Regele iau are niciun fel de răs-
pundere, Iresponsabilitatea Regelui este o preroga-
tiva care înlesneşte exercitarea atribuţiilor Sale.
Ea are un corectiv în răspunderea ministerială juri-
dică (civilă şi penală) şi politică, pentru înfrânarea
abuzurilor eventuale,

In ait. 153 din Regulamentul Organic al Valahiei
se stabilea principiul contrasemnării tuturor decre-
telor domneşti de marele postelnic (ministru de
externe).

Responsabilitatea ministerială apare în Convenţia
dela Paris din 7 August 1858; decretele domneşti
se contrasemnau de ministrul cornpetinte. Art. 92
din Constituţia dela 1S66 şi art, 87 din Constituţia
deîa 1923, menţin deci principiul.

II. PREŞEDINTELE CONSILIULUI D£
MINIŞTRI

Preşedintele Consiliului de Miniştri este persoana
desemnată de Rege cu formarea guvernului, I,egea
din 7 Apiilie 1881 statornicea principiul că Preşedin-
tele Consiliului poate fi ministru fără portofoliu,
Iar atribmţitinile şi răspunderile ministrului preşe-
dinte, erau regulate de legi şi uzuri constituţionale,
J31 este capul guvernului şi presideazS, Consiliul de
Miniştri (art. 93 din Constituţie). Contrasemnează
propriul său decret de numire în funcţiune, în cazul
în care Preşedintele de Consiliu, revocat sau demisio-
nat, sau unul din miniştrii revocaţi sau demisionaţi,
refuză. Textul att. 1 din. legea ministerelor mt o
spune expres, dar aceasta a fost raţiunea- legii, Pre-
şedintele de Consiliu contrasemnează decretele de
numire ale miniştrilor (ait. 2). Primeşte jurământul
subsecretarilor de Stat (art, 3), Determină atribuţiile
miniştrilor fără portofoliu. Poate fi titularul unui de-
partament. Este capul majorităţii parlamentare. Al-
cătueşte, împreună cu membrii guvernului, programul
ministerial, sintetizează unitatea de comandă în
acţiunea guvernamentală, coordonează activitatea
ministerele* şi răspunde în numele întregului guvern,
Parlamentului, care exercită controlul funcţiunii
executive.

III. CONSILIUL DE MINIŞTRI

Este un organ de guvernare, de execuţie şi de deli-
berare. Art. 93 din Constituţie introdus prin revizui-
rea dela 1923 stabileşte, întâia oară, în mod formal or-
ganizarea miniştrilor în Consiliu. Miniştrii întruniţi al-
câtuesc Consiliul de Miniştri, prezidat de acela oare
a fost însărcinat de Rege cu formarea guvernului. Con-
stituţia dela 1866 nu-1 menţiona; şi deşi a existat
atâta vreme, având o acţiune administrativă şi politică
distinctă, statornicită prin legi ordinare, tocmai la
1923, capătă şi o bază constituţională. Consacrarea
categorică rezultă diu art, 6 din legea responsabilităţii
ministeriale din 1879, care stabileşte principiul că mem-
brii unui cabinet sunt solidar responabili înaintea dis-
poziţiilor penale ale acelei legi, atât pentru faptele să-
vârşite în comun, cât şi pentru acelea cărora le-au dnt
o susţinere intenţionată, şi mai ales însăşi raţiunea,
acestui organ de a colabora la acţiunea politică guver-
namentală, asigurând unitatea acestei acţiuni. Să men-
ţionăm încă unele atribuţiuni ale Consiliului de Mi-
niştri: până la depunerea jurământului succesorului
la tron, exercită atribuţiunile regale; încheie actele
administrative de autoritate în baza diferitelor legi
(jurnale ale Consiliului de Miniştri; autoriză, prin-
tr'un jurnal, prezentarea proiectelor de lege Parla-
mentului; exercită atribuţiuni de tutelă, control
şi supraveghere în materie de expulzare, extrădate,
naturalizare, funcţionarea persoanelor juridice, admi-
nistrarea avuţiilor publice; desemnează preşedintele
şi numeşte specialişti în Consiliul superior al admi-
nistrării întreprinderilor şi avuţiilor publice, până-
la modificarea legii, în această materie; are atri-
buţiuni administrative în baza legii drumurilor, legii ::

contabilităţii publice, legii de unificare administra-
tivă, etc.; dispune de folosinţa imobilelor şi obiec-
telor date în folosinţa ministerelor. împărţirea ser-
viciilor ministerelor în secţii şi a. secţiilor în bîtouri,
precum şi fixarea atribuţiilor serviciilor, secţiilor şi
birourilor, în cadrul atribuţiunilor direcţiunilor, deter-
minate prin lege, se face prin decret regal dat pe baza.
jurnalului Consiliului de Miniştri; modul de func-
ţionare al serviciilor ministeriale locale, ca şi al ser-
viciilor judeţene şi comunale ale ministerelor se
decide prin decret regal dat pe baza unui jurnal ui
Consiliului de Miniştri etc. In esenţă deci, Consiliul
de Miniştri are două feluri de atribuţiuni, şi anuiua:
de a lua, a) deriziuni lucrătoare -prin ele inşite şi t)
alnbuţiuni deliberative, prealabile, în temeiul cărora
ministerele de resort iau deciziuni lucrătoare.

Pentru problemele deosebit de importante, Con-
siliul de Miniştri se întruneşte la Palatul Regal la
convocarea şi sub preşedinţia Regelui, La acest
Consiliu jau parte numai miniştrii, secretari de Stat.

In împrejurări exceptionale.se întruneşte la palat,
la convocarea şi sub preşedinţia Regelui, Consiliul
(U Coroană, la care, pe lângă miniştri, sunt invitaţi
şi capii partidelor politice.

IV. MINISTERELE
Ministerele administrează interesele generale ale Sta-

tului ce le sunt atribuite prin lege. Ele nu au perso-
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nalitate juridică. Totuşi pot sta în justiţie şi încheia
acte juridice în numele.Statului şi pentru Stat. Intre
diferitele ministere nu trebue să existe conflicte de
drept. Dacă totuşi există, ele trebuesc resolvate în
cadrul adiuinistraţiunii. Ministerele nu se pot înfiinţa
şi desfiinţa decât prin lege. O spune art. 93 al, 11 din
Constituţie şi art. 11 din legea Ministerelor, Raţiunea
acestei dispoziţiuni stă în necesitatea de a înconjura
creaţiunea. unor asemenea servicii publice centrale,
cu largă publicitate, cu desbateri contradictorii şi
controlul opiniei publice, presupus că însoţeşte alcă-
tuirea legilor. înainte de Constituţia dela 1923, pro-
blema comporta oarecare discuţiune. Art, 92 —100
•din Constituţie şi legea de organizare a Ministerelor
cuprind normele de drept privitoare la numirea, func-
ţionarea, revocarea şi răspunderea miniştrilor şi sub-
secretarilor de Stat.

BVOI/UŢIA
Organizaţia modernă a ministerelor datează dela

unificarea administrativă a Principatelor realizată
de Cuza la 1861.

ha. acea dată existau 8 ministere şi anume: Mi-
nisterul de Interne, de Finanţe, de Justiţie, al Cul-
telor şi Instrucţiunii Publice, al Afacerilor Străine,
al I,ucrărilor Publice, de Răxboiu şi de Control. Tot
atunci capul guvernului ia numele de Preşedinte al
Consiliului de Miniştri. El este, de obiceiu, ministru
fără portofoliu.

Situaţia aceasta s'a menţinut până la 24 Ianuarie
1864, când Ministerul controlului s'a desfiinţat şi
s'a instituit în locul lui o administraţie deosebită:
Curtea de Conturi,

După Statutul dat de Cuza Vodă la 2 Mai 1864,
Ministerul Justiţiei s'a contopit cu Ministerul Cul-
telor şi al Instrucţiunii Publice. Această modificare
n'a durat însă decât până la 11 Februarie 1866,
când locotenenta Domnească a despărţit din nou
cele două departamente.

In primii ani de domnie ai lui Carol I, ministerele
au rămas aceleaşi. Abia îu 1883 se înfiinţează im
minister nou, al Domeniilor, care dela 1897 ia nu-
mele de Ministerul Agriculturii, Industriei, Corner-'



MATEI BASARAB, DOJINOI, ŢAlUI ROMÂNEŞTI
(Dlntr'uu evangheliar delq raliiarhia dlu Ierusalim)

ţuliii şi Domeniilor, menţinut în forma aceasta până
la igo8. In acel an direcţiile industriei şi comerţului
au format un minister aparte,

I n cursul răsboiului de întregire s'au numit pentru
întâia oară miniştri fără portofoliu şi s'a creat un
minister nou, al Matariahtlm de îtăsboiu, minister
care a durat până la 5 B'ebmarie ICJIS,

După răsboi i, atât prin faptul extinderii terito-
riale a 'fării cât şi din cauza complexităţii proble-
melor ridicate de nouile stări, aparatul administrativ
a fost considerabil desvoltat.

S'au creat încă în anul 1920 trei ministere noui
şi anume: Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale,
Cultelor şi Artelor (acesta desprins din vechiul Mi-
nister al Cultelor şi Instrucţiunii Publice) şi al Co-
municaţiilor, desprins din Ministerul literarilor Pu-
blice. Tot acum au apărut pentru întâia oară sttb-
secreiarii de Stat, cari exercita o parte din atribuţiile
miniştrilor, prin delegare administrativă. Din 1919
miniştrii fără portofoliu încep să poarte numele de
miniştri de Sfat.

I u anul 1921 se înfiinţează un nou minister: al
Agriculturii, prin desprinderea direcţiilor respective din

ministerul Agriculturii şi Domeniilor; iar în 9
se desprind din Ministerul Muncii serviciile privind,
sănătatea publică. Acestea alcătttesc Ministerul Să-
nătăţii.

Astfel în acest an avem 13 miniştri titulari
(întru cât Ministerul Agriculturii a fost din nou
contopit cu cel al Domeniilor), doi miniştri de Stat
(fără portofoliu) şi un subsecretar de Stat. In 1926
acest număr a fost întrecut, odată cu organizarea
Preşedinţiei Consiliului ca serviciu distinct iar
numărul miniştrilor de Stat s'a ridicat la patru şi
la aceeaşi cifră numărul subsecretarilor de Stat.

La aceştia s'a adăugat în 1927 un nou ministru
de Stat: Comisarul superior pentru Basarabia şi Bu-
covina.

Prin legea pentru organizarea ministerelor clin 2
August 1929 se limita la 10 numărul departamentelor
ministeriale (exceptândit-se preşedinţia Consiliului):
1. Interne, 2. Externe, 3. Finanţe. 4, Justiţie, $. In-
strucţie publică şi Culte, 6, Armată, 7. Agricultură.
şi Domenii, 8. Industrie şi Comerţ, 9. Lucrări Pu-
blice şi Comunicaţii, 10. Muncă, Sănătate şi Ocrotiri
Sociale.

Aceeaşi lege precizează situaţia miniştrilor făiă
portofoliu şi decide că numărul subsecretarilor de
Stat nu va putea depăşi pe al miniştrilor, repartiţia
lor pe ministere fiind atributul preşedintelui consi-
liului,

Această lege nu s'a putut aplica cu toată stric-
teţea, căci deşi până la 1934 nu s'au creat departamente
noui, totuşi numărul miniştrilor a crescut prin faptul
că preşedintele Consiliului a rămas adeseori fără
portofoliu, că s'a înfiinţat un vice-preşedinte al
Consiliului (1932)., şi, că s'au menţinut miniştrii de
Stat, s'au scindat ministere pe cale adnuivistrativsv
şi s'a depăşit numărul maxim al subsecretarilor,

Dela 1934 numărul departamentelor a început
din nou să crească, prin scindarea unora din cele
ce fuseseră unite prin legea din 1929 (Instrucţie,
Culte şi Arte, Muncă, Sănătate, Ocrotiri) sau pxiu
crearea de ministere noui, ca al Armamentului (1934}
al Cooperaţiei (1936), al Aerului şi Marinei (1936).

In schimb dela 1932 s'a pornit o mişcare de reor-
ganizare a tuturor departamentelor pe calea decre-
telor, prin delegare din. partea puterii legiuitoare,
problemă care, principial, ridică vii obiecţimii.
Aceasta reorganizare a fost provocată de necesitatea
economiilor dar şi din aceea de a grupa metodic
diferitele direcţii. Până acum s'au reorganizat muiiftî
câteva ministere: al Apărării Naţionale 1932, Finan-
ţelor 1933, Justiţiei 1935, Internelor 1936,

STRUCTURA ORGANICĂ A MINISTERELOR

Actualele departamente ministeriale sunt orga-
nizate după un sistem unitar. Departamentele se
împart în direcţii, acestea în servicii, serviciile în
secţii şi secţiile în birouri (Legea din 1929).

Pe lângă direcţiile şi serviciile sale speciale, de-
terminate de felul de activitate ce desfăşoară, în
baza legilor organice speciale, fiecare Minister are
un număr de direcţii şi servicii uniforme,
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Acestea sunt: Cabinetul ministrului, Secretariatul servicii, lucrări ce se vor trimite comisiunilor de
general, Direcţia personalului, Direcţia Contabilităţii, reorganizare ale serviciilor din ministerele respec-
Serviciul Inspectorilor, Registratura, Statistica, Servi- tive; să supravegheze aplicarea Statutului, salari-
chil contencios, Serviciul tehiuc şi cel medical, şi zarea şi organizarea serviciilor; să ţină evidenţa
Biroul Mobilizării, în măsura în care legile dela cadrului de disponibilitate al Statului, care cuprinde
1929 n'au modificat această structură uniformă, pe toţi funcţionarii Statului cari au părăsit servicitil

Spre a se evita angajarea de
cheltueli mai mari decât fondurile
disponibile s'a instituit pe lângă
îiecate minister câte un Controlor
financiar, dependinţe de Mini-
sterul Finanţelor. Acesta exer-
cită un control preventiv asupra
manipulării fondurilor şi orice
cheltuială bugetară trebue apro-
bată de el.

Prinart. 7 din decretul pentru
ierarhizarea funcţiunilor în admi-
nistraţiile publice dîu 13 Nov.
r934, se prevede că pentru fiecare
-minister, regie publică, casă auto-
nomă, administraţie comercială,
direcţie specială sau instituţie
publică, cu caracter adminis-
trativ, numărul şi denumirea
•direcţiunilor, serviciilor şi birou-
rilor, compunerea lor, precum şi
atribuţiunile lor, se vor stabili
plin decret regal, dat pe baza
umii jurnal al Consiliului de
Miniştri.

Pentru administraţiile locale,
numărul şi deaumirea serviciilor
şi biro .rilor, compunerea şi atri-
buţiunile lor se vor stabili de
Ministerul de Interne, iar pentru
•administraţiunile rurale de pre-
iect.

Intr'adevăr, decretele legi şi
legile privitoare la organizarea
diferitelor ministere, cari au fost •
•făcute după această dită, au
"ţinut, relativ, seamă de această
dispoziţie organică a serviciilor
publice.

Atribuţiile diferitelor depar-
tamente ministeriate sunt, în
general, următoarele:

I. PREŞEDINŢIA GONSIW-
-OJI.TJI DE MINIŞTRI are rolul
•de ă coordona şi supraveghea
activitatea tuturor ministerelor.
Aici se întruneşte Consiliul de
Miniştri, se redactează jurnalele
acestui Consiliu şi se centralizează actele care aşteaptă
.semnătura Suveranului.

Pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri urma
să funcţioneze după legea armonizării retribuţiilor
bugetare, din 1926:

a) Serviciul special, cu însărcinarea să pregătească
lucrări statistice, studii asupra structurii diferitelor

prin demisiuue sau prin liceti-
ţiare din cauza suprimării postu-
rilor; din acest cadru urmează
£& se completeze vacanţele;

b) Consiliul Central alcătuit
din secretarii generali ai ministe-
relor, din directorii generali ni
Poştelor, Căilor Ferate şi Regiei
Monopolurilor, din trei deputaţi
şi trei senatori, doi ingineri spe-
cialişti în materia organizaţii
serviciilor, cu însărcinarea să
studieze funcţionarea serviciilor
Statului din punct de vedere al
numărului personalului şi al
proporţiei personalului de dife-
rite grade, putând face la nevoc
propuneri de suprimarea postu-
rilor inutile;

c) Direcţia Informaţiilor având
serviciul presei, propagandei şi
informaţiilor, care azi e trecut
la ministerul de externe;

d) Comisiunea disciplinară fler-
iminentă a jtmcfionarilor din ad~
•minislraţiilc centrale si exterioare;
legea care s'o organizeze n'a
luat fiinţă;

e) Consiliul superior al a-pă-
rării ţării, care funcţion.ea/,fl
conform legii speciale.

organizat prin legea din 2 August
1929, capătă dela 7 Ianuarie 1936
o nouă modificare prin legea
din 18 Aprilie 1935. El are in
atribuţia sa administraţia gene-
rală a ţării. ~B\ veghează la
ordinea şi siguranţa ei. Are urmă-
toarele direcţii speciale:

1, Direcţia administraţiei ăe
Stat, care execută legile privind
această administraţie. In sarcina,
sa cade aplicarea legii electorale ;

2. Direcţia administraţiei locale,
careîndrumeazăşi supraveghează
autorităţile administrative jude-
ţene şi comunale, supraveghează

alegerile locale şi face lucrările privitoare la modi-
ficarea circumscripţiilor administrative;

. 3, Direcţia generală ti -poliţiei în a cărei sarcină
cade menţinerea siguranţei publice. Aceasta are în
subordine prefecturile de poliţie din capitală şi mu-
nicipii, inspectoratul general al jandarmeriei şi co-
mandamentul pompierilor militari;

ŞERBAN CANTACUZINO,
DOMNUL Ţ A R I I - R O M S N I Î Ş T I (1678—1688)

(După fresca deln Hurezi, Din N, larga: Portretele
Domnilor Români)
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4. Direcţia păşunilor publice, care se ocupă cu
repartiţia păşunilor comunale;

5. Direcţia Caselor şi Fondurilor speciale.
De acest minister depinde, din punct de vedere

administrativ, un for de judecată administrativă.
Curtea superioară administrativă (fostul Comitet cen-
tral de revizuire), denumit astfel prin legea din 27
Martie 1936, care judecă conflictele dintre autori-
tăţile administrative locale şi particulari şi 5 Curţi
locale administrative, cari judecă, în primă instanţă,
pe circumscripţiile teritoriale Iaşi, Cluj, Chişinăti,
Cernăuţi, Timişoara şi Craiova cu drept de apel la
Curtea Superioară Administrativă.

Tot pe lângă Ministerul de Interne funcţionează:
a) Institutul Central de Statistică, care strânge şi pre-

lucrează în mod ştiinţific datele statistice privind
întreaga activitate a naţiunii; el face la anumite
intervale de timp, recensământul populaţiei;

b) Oficiul naţional •pentru apărarea populaţiei contra
atacurilor aeriene';

c) Ojtcittl emisiunilor radiofonice ţi al cinematografiei;
d) Oficiul naţional de turism, menit să pună în

valoare locurile pitoreşti şi staţiunile balneo-clim-
atice ale ţării.

HI. nixiSTERUL FINANŢELOR reorganizat prin
legea din 13 Aprilie 1933 are ca atribuţii adminis-
trarea generală a finanţelor Statului, îndrumarea şi
controlul financiar al tuturor serviciilor publice şi
instituţiilor de utilitate publică ale Statului, jude-
ţelor şi comunelor; supravegherea politicei monetare
şi de credit a Băncii Naţionale a României, îndru-
marea întregii economii financiare naţionale.

Direcţiile sale speciale sunt;
1. Direcţia bugetului şi contabilităţii generale a

Statului;-
2. Direcţia contribuţiilor directe;
3. Direcţia datoriei publice;
4. Direcţia mişcării fondurilor;

• 5. Direcţia taxelor de consumaţie;
6, Direcţia timbrului şi succesiunilor;
7, Direcţia.vămilor. .
Pe lângă Ministerul Finanţelor funcţionează ur-

mătoarele instituţii ca servicii speciale organizate
prin legi distincte :

a) înalta Curte de Conturi, care verifică întreaga
gestiune financiară a Statului;

b) Direcţia Monitorului Oficial şi a Imprimeriilor
Stalului ;

c) Casa do Amortisare cu menirea de a executa bu-
getul extraordinar al Statului; de a asigura amorţi-
sarea datoriei publice; de a lichida daunele de răsboiu
şi de a administra valorile mobiliare ale Statului şi
participarea lui în întreprinderile particulare;

d) Casa autonoma a Monopolurilor (C.A.M.), care
exploatează câteva industrii de monopol (sare, tutun,
chibrituri);

e) Casa de Depuneri şi Consemnaţii;
f) Direcţia Monopolului Alcoolului;
g) Casa generală de Pensiuni;
h) Monelăria Naţională, care bate moueta metalică

în baza legilor privitoare la emiterea acestei monete,

DIMITIUlî -CANTIÎMIR
uu portret anonim dela Huscul din Rouen, sec. XVI LI. Din

N. Iorea: l'ortretelc Doniiitior Roimiiit)

(Emiterea monetelor de hârtie este încredinţată
Băncii Naţionale a României, care poartă şi numele
de «institut de emisiune »);

i) Casa generală ăe Economii;
j) Creditul judeţean, comunal şi viticol;
k) Casele de împrumut pe gaj;
1) Casa de credit a funcţionrailor Ministerului de

Finanţe,
, Organele de execuţie în exterior ale Ministerului

Finanţelor sunt după cum arată legea din Ianuarie
1933: Administraţiile financiare, care sunt de două
feluri după rostul ce-1 îndeplinesc: a) de constatare
şi b) de încasări şi plăţi.

In materie de impozite vamale, organele de exe-
cuţie ale Ministerului sunt vămile, administrate prin
legea lor organică.

Pentruca aceste organe exterioare să-şi poată în-
deplini cu eficacitate misiunea lor, ele sunt dublate:
de două organizaţii cu caracter militar:

1. Corpul grănicerilor care, în ce priveşte orgaui-
zaţia sa interioară depinde de Ministerul Apărării
Naţionale fiind înglobat în armata regulată a ţării şi

2. Garda financiară organizată după principii mi-
litare dar subordonată întru totul Ministerului de
Finanţe,

IV. MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE are îli
sarcina sa întreţinerea legaturilor cu Statele străine,
execuţia tratatelor şi convenţiilor internaţionale şi
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protecţia supuşilor români în străinătate; reprezintă
politica comercială în afară, de acord cu Ministerul
dt Industrie, li sunt încredinţate de asemenea în-
tocmirea actelor de stare civilă şi de notariat pentru
supuşii români din străinătate cum şi executarea
sentinţelor civile şi comerciale faţă de Românii din
străinătate ţi străinii stabiliţi în ţară.

Are două direcţii principale:
i.-Direcţia-•politică, în sarcina căreia cad relaţiile cu

ţările străine şi executarea obligaţiilor internaţionale;
2. Direcţia consulară, care resolvă afacerile con-

s\ii&îe şi juridice privitoare la supuşii români află-
tori în străinătate şi acelea privitoare la străinii din
România.

Dintre serviciile mai importante menţionăm ser-
viciul protocolului, care se ocupă cu ceremonialul
ministerului; cancelaria ordinelor, care ţine regi-
stTele persoanelor decorate cu ordine române şi

; , ţ g
stTele persoanelor decorate cu ordine române şi
străine; serviciul translatorilor, care liberează tradu-
ceri autentice de pe acte scrise în limbi străine.

Vn Consiliu superior diplomatic, este convocat şi
examinează la cererea ministrului şi împreună cu
dânsul problemele diplomatice mai grele; un Consiliu
juridic resolvă problemele juridice internaţionale în
legătură cu România, problemele juridice puse la
Societatea Naţiunilor ori la Curtea permanentă de
arbitraj din Haga.

Pe lângă .Ministerul Afacerilor Străine, funcţio-
nează, azi ca organ autonom, Direcţia Presei şi In-
femtajiitor in a cărei sarcină cade serviciul de propa-
gandă în străinătate.

V. JUMSTERUI, JUSTIŢIEI «organul suprem al
JusUţiti Ţârii» cum aţa de impropriu se exprimă
legea, are organizarea pe care i-o determina decretul
din 14 .Nov. 1935 şi asigură buna distribuire a jus-
tiţiei. Este depozitarul tuturor legilor şi păstrătorul
sigiliului Statului. Ministrul Justiţiei are rolul de
ofiţer de stare civilă pentru membrii familiei regale.
El propune Regelui amnestJerile şi graţierile, nu-
meşte, conform legilor pe magistraţi şi are disciplina
magistraţilor ţi a funcţionarilor judecătoreşti, şi
în sfârşit raporturile prevăzute în legile respective

de organizare, cn organele
puterii judiciare şi Consiliu!
legislativ.

Ministerul Justiţiei «re ur-
mătoarele direcţii speciule:

1. Direcţia personalului ş(
administrării pr-sliftei, care-
se ocupă cu ficlmimsîtnijisîL
tuturor instanţelor jiukcA-
toreşti şi a instituţiilor a n e x e :
institutele 111 edict) -1 a fţ a I c
portăreii, etc.;

2. Direcţia judiciară, cafti1

supraveghează aplicarea legi-
lor şi convenţiilor de resortul
acestui minister; rubmms-
ttarea cărţilor fuuduui'C şi a.
averilor persoanelor iiictijiii-
bile. Pe lângă această direcţie

s'a înfiinţat o Comisie consultativă, caie-şi d ă a- .
visul asup'ra .oricăror chestiuni de drept privind mi-
nisterul ;

3. Direcţia penitenciarelor şi institutelor da pre-
venţie-, care execută măsurile de prevenire şi repre-
siune prevăzute de legile în vigoare;

4. Contenciosul general al Statului, care resolvă.
litigiile între diferitele ministere şi-şi dă avisul asupra.
tuturor afacerilor de natură juridică, când îi este ce-
rut de ministere, judeţe, comune şi alte instituţii
publice;

5. Contenciosul Ministerului de Justiţie;
6. Casa de economie, credit şi ajutor a magistra-

ţilor, funcţionează potrivit legii sale organice,
Dintre serviciile cu caracter special menţioMM)

Serviciul extinderii cărţilor funduar&, care pregMu^te
introducerea cărţilor funduare, existente acum m i m a i
în Ardeal şi Bucovina, în toată ţara şi Serviciul sta-
tisticei judiciare, care centralizează datele privitoare1

la întreaga activitate judecătorească.
Pe lângă acest minister funcţionează în bftv.a

legilor organice respective:
1. Consiliul superior al Magistraturii, cnri îşi

dă avisul la numirea, înaintarea şi pedepsirea ma-
gistraţilor,_ potrivit legii de organizare judecătorească;

2. Consiliul de recomandare a consilierilor permn-
nenţi ai Consiliului legislativ;

3. Consiliul restrâns, alcătuit din primul preşedinte,.
cei 3 preşedinţi şi 4 consilieri desemnaţi de Itmlta.
Curte, pentru recomandarea preşedinţilor ele Clii'ţi
de Apel şi consilierilor înaltei Curţi;

4. Comisia speciala a persoanelor juridice, care s u p r a -
veghează persoanele juridice, resolvă chestiunile p r i -
vitoare la persoanele juridice din străinătate, cari a n
diferende juridice în ţară; se pronunţă în cazuri d e
ridicate a imunităţii parlamentare şi în cazuri d *
extrădare;

5- Comisia centrală electorală;
6. Comisia de naturalizări;
7- Comisia nwlieo-legală, caie verifică actele i i ie-

dico-kgale şi chimico-kgale ce-i sunt supuse de a u -
torităţile m drept, şi-şi dă avisul la numirea p e r s o -
nalului legist.
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Autorităţi şi instituţii exterioare intrând în ca-
drul administrativ al acestui minister sunt:

a) Instanţele judecătoreşti: judecătoriile de ocol,
urbane, rurale, mixte, tribunalele, curţile de apel,
Curtea de Casaţie, Faţă de acestea Ministerul
Justiţiei nu are decât un control administrativ. Bl nu
poate impieta asupra activităţii lor judecătoreşti,
căci «le deţin puterea judecătorească a Statului;

b) Consiliul Legislativ, a cărui atribuţie principală
este Hfl-şi dea (tvisul la facerea şi coordonarea legilor,
conform art. 76 din Constituţie; în sarcina lui a
fost lăsată constituirea notiilor coduri;

c) Serviciile medico-legale de pe lângă instanţele
din Capitală şi provincie;

d) Serviciul identificării şi al cazierului judiciar,
care înregistrează şi clasează fişele trimise de auto-
rităţile judecătoreşti şi poliţieneşti; face expertizele
dactiloscopice, conduce şi administrează cazierul ju-
diciar central şi tine legături cu cazierele judiciare
din restul Ţării;

e) Regia exploatării muncii in penitenciare şi insti-
tutele de prevenţie, care administrează veniturile ce
rezultă din lucrările executate de către deţinuţi.

VI, MINISTBRTJI, EDUCAŢIEI NAŢIONALE, reor-
ganizat prin decretul lege din 12 Noembrie 1936,
are ca atribuţii: administrarea şi controlul în-
văţământului public de toate gradele, controlul
învăţământului particular şi confesional şi, în genere,
organizarea întregii opere de educaţie a naţiunii.

Direcţiile speciale ale acestui minister sunt;
1. Direcţia învăţământului primar şi normal;
2. Direcţia învăţământului secundar;

3. Direcţia învăţământului superior, care suprave-
ghează administraţia universităţilor, a şcoalelor supe-
rioare (academia de arhitectură, şcoalele politehnice,
academiile de comerţ şi industrie, academiile de agri-
cultură, etc) şi a institutelor de cultură (Arhivele
Statului, Bibliotecile, Muzeele, Observatoriile astro-
nomice) ;

4. Direcţia învăţământului profesional ţi comercial;
5. Direcţia învăţământului particular şi confesional.
In această direcţie se află şi secţia culturală a Româ-

nilor de peste hotare, în sarcina căreia cade admi-
nistraţia şcoalelor româneşti din ţările vecine.

Pe lângă Ministerul Educaţiei Naţionale e instituit
Consiliul permanent, care-şi dă avisul asupra echiva-
lării diplomelor de studii, asupra regulamentelor
şcolare, programelor analitice, cărţilor didactice şi
a problemelor de învăţământ în general, şi Consiliul
superior al Educaţiei Naţionale, care este nu numai
organul consultativ al ministrului, ci şi un for de
îndrumare şi coordonare a întregii activităţi a mi-
nisterului.

Pe lângă acest minister funcţionează ca instituţii
autonome:

a) Oficiul de Educaţie a Tineretului Român (O.E.
T.R.), care are menirea de a organiza, într'uu cadru
de disciplină militară, activitatea sportivă şi în genere
educaţia extraşcolară a tineretului; scopul acestui
oficiu, creat din iniţiativă regească, este desvoltarea
caracterului şi a virtuţilor eroice ale tineretului ;

b) Casa Şcoalelor şi a Culturii Poporului, care admi-
nistrează fondurile lăsate ministerului prin legate
particulare; controlează gestiunile comitetelor şco-
lare, aprovizionează laboratoriile şi atelierele şcolare
şi face operă de propagandă culturală;

PAT,A.ÎUI( RE BAI, DIN BUCUREŞTI
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c) Casa de economie, credit şi ajutor a carpului di~
dacii c.

VII. MINISTERUL CULTELOR ŞI ARTELOR este
reorganizat prin legea din io Martie 1936 şi are
în atribuţia sa coordonarea raporturilor dintre Stat
şi cultele naţionale (ortodox şi unit) şi minoritare,
controlul administrativ al cultelor, protecţia lor,
precum şi protecţia şi controlul activităţii artistice.

Cuprinde următoarele direcţii speciale:
1. Direcţia Cultelor;
2. Direcţia Artelor;
3. Direcţia Minorităţilor;
4. Serviciul inventarierii averilor şi veniturilor bise-

riceşti.
Pe lângă acest minister funcţionează:
a) Direc-ţia generală a Teatrelor, în a cărei sarcina

cade administraţia teatrelor şi operelor de Stat
precum şi controlul activităţii teatrelor particulare;

b) Comisia Monumentelor 1 slorice care se ocupă de
conservarea în bune condiţiuni şi restaurarea după
metode ştiinţifice a monumentelor istorice;

c) Casa de pensiuni a Teatrelor Naţionale- şi Ope-
relor Române;

d) Consiliul general consultativ asupra tuturor ches-
tiunilor de citite.

VITL. MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE este
organizat prin legea din 8 Iunie 1932 şi are în
sarcina sa formarea cadrelor şi administraţia armatei
teritoriale, înzestrarea ei cu toate mijloacele de luptă,

..„^coordonarea întregii activităţi militare a naţiunii.
Ministerul acesta dispune ca organe de conducere

superioară de:
1. Consiliul superior al armatei, care-şi dă avisul

în toate problemele de căpetenie cari privesc în-
zestrarea armatei şi legislaţia militară;

2. Marele Stat major, care organizează, instrucţia
trupei şi învăţământul militar şi elaborează, pla-
nurile de apărare a ţării;

3. Inspectoratele, tehnice militare.
Direcţiile speciale ale .numsterami. sunt;

_ 1. Direcţia personahihri,. care se ocupă de toate
chestiunile privitoare la disciplina şi ierarhia per-
sonalului militar (numiri, înaintări, disciplină) şi la
recrutarea ostaşilor y

2. Direcţia învăţământului militar, care conduce şi
supraveghează. învăţământul militar de toate gradele';

•3. Direcţia- contenciosului militar;
'4; Direcţia Justiţiei militare, care se ocupă de admi-

nistraţia instanţelor militare;
5. Direcţia'Sanitară, în sarcina că'reia cade admi-

nistraţia aparatului sanitar âl armatei1;
In Ministerul Apărării Naţionale se încadrează clin

punct de vedere'administrativ:
a) Tribunalele militare; ..
b) Curtea superioară de pcsHţie militară, care judecă

în ultimă instanţă.recursurile contra 'sentinţelor tri-
bunalelor militare;

c) Casa dolaţiei oastei;
d) Administraţia comercială a moşiilor armatei;'
•e) Muzeul Militar Naţional,

IX. MINISTERUL AERULUI ŞI MARINEI derivat
din subsecretariatul de Stat al Aerului, prin
Decretul Ivege din 14 Noembrie 1936, are de
scop să coordoneze întreaga activitate aeriană şi
maritimă a naţiunii, conducând şi administrând în
mod unitar toate mijloacele aeriene şi maritime,
mijloacele de apărare antiaeriană a teritoriului ^
apărare a coastelor, mijloacele de protecţie a navi-
gaţiei aeriene şi maritime, mijloacele de transport
comercial aerian şi maritim şi sâ supravegheze nc-
tivitatea asociaţiilor particulare de orice fot şi ma-
nifestaţiile particulare de promovare ale aeronau-
ticei şi marinei.

Ministerul Aerului şi Marinei are în subordine:
1. Aeronautica regală;
2. Marina regală;
3. Aviaţia civilă cu organele ei de exploatare;
4. Marina comercială;
5. Institutul central Meteorologic;
6. Oficiul hidrografic şi aerofotogrametric;
7. Serviciul Maritim Român ;
8. Adininistraţia comercială a Porturilor şi Căilor

de comunicaţie pe apă (F.C.A.), care exploatează
porturile fluviale şi maritime;

9. Serviciul Navigaţiei Fluviale Române (N.P.R,).
Organele militare de conducere superioară, co-

mandament şi pregătire sunt: Comandamentul For-
ţelor aeriene şi Comandamentul Marinei regale.

Organele civile de conducere superioară sunt;
Direcţia Aviaţiei civile şi Direcţia Marinei comerciale.

Organele centrale de conducere tehnică şi admi-
nistrativă cu caracter special sunt: Direcţia pentru co-
menzi şi materiale-; Direcţia construcţiilor aeronautice;
Direcţia construcţiilor navale: Direcţia armananiuhti,
muniţiilor şi transmisiunilor; Direcţia infrastructurii
şi domeniilor; Direcţia şcoalelor; Direcţia întenditiţei
şi Direcţia sanitară,
. Pe lângă Ministerul Aerului şi Marinei, func-

ţionează :
a) Consiliul superior al Aerului şi Marinei, a cănii

atribuţiune este de a da avise consultative, hi ce
priveşte directivele generale ale politicei aeriene şi
maritime, apărarea teritoriului contra atacurilor
aeriene şi maritime şi cooperarea cu armata de uscat;

b) Comitetul. superior al Aerului şi Marinei în sarcina
căruia revin, în ce priveşte aeronautica şi marina,
atribuţiile Consiliului Superior al Armatei;

c) Comitetul consultativ al Materialelor, pentru în-
zestrarea aeronauticei şi marinei cu material şi
armament nou.

In cadrul organizaţiei acestui minister, dar bucn-
rându-se de o conducere autonomă, funcţionează
Casa Fondului Naţional al Aviaţiei a cărei menire
este să culeagă produsul tuturor taxelor instituite
în favoarea aviaţiei,

X. MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE Şl'GO-
MUNlCATIiLOii are îndatorirea de a studia şi exe-
cuta construcţia tuturor lucrărilor mari ale Statului,
judeţelor şi comunelor, amenajarea cursurilor de apă
şi exploatarea lor, precum şi a căilor de comunicaţie
de orice fel. In sarcina acestui minister cade şi
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controlul lucrărilor edilitare şi de urbanism, potrivit
legii organice speciale şi legii administrative clin 27
Iunie 1936. El exercită deasemeui drepturile de tu-
telă, control şi supraveghere, asupra administraţiei
Cailor Ferate, Poştelor, Telegrafelor şi Telefoanelor,
şi asupra Casei muncii C. F. R.

Are următoarele direcţii speciale;
1. Direcţia Apelor, care studiază şi execută lucră-

rile de amenajare a cursurilor de apă de interes
general;

2. Direcţia lucrărilor de edilitate, arhitectură şi ur-
banism ;

3. Direcţia tehnică a drumurilor judeţene, vicinale
şi comunale;

4. Direcţia căilor {erate •particulare;
5. Secretariatul general care are sub ordinele lui ser-

viciul învăţământului teclmic, consiliul superior al
apelor şi consiliul superior al comunicaţiilor cu atri-
buţiunile stabilite prin legile de organizare.

Pe lângă acest minister funcţionează următoarele
administraţii separate;

a) Regia autonomă a Căilor Ferate Române (CIT-R.),
care administrează întreaga reţea de căi ferate a
Statului. In legătură cu aceasta, Regia autonomă
a Casei Muncii C.F.R., se ocupă de asistenţa
sanitară şi asigurarea materială a personalului fe-
roviar;

b) Direcţia generală a Poştelor, Telegrafelor şi Tele-
foanelor (P.T.T.), care exploatează serviciile de
poşta şi telegraf, telefonul fiind concesionat unei
societăţi particulare (Societatea Anonimă Română
de Telefoane) cu capital străin pe baza legii din 4
Iulie 1030 şi a contractului care face parte inte-
grantă din lege;

c) Direcţia generală a Drumurilor, care exploatează
drumurile naţionale, urmărind în acelaşi timp moder-
nizarea lor

XI. MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DOMENIILOR
are actualmente, organizarea şi funcţionarea deter
minată prin Decretul I^ege din 2 Noemvrie 1936.
El are menirea să promoveze economia agricolă a ţării
şi să administreze domeniile Statului. In sarcina lui
cad lucrările de expropriere şi împroprietărire.

Direcţiile sale speciale sunt:
1. Direcţia Agriculturii, în atribuţiile căreia intră

opera de promovare a agriculturii şi a îndeletni-
cirilor similare ca viticultura, horticultura, serici-
cultura, apicultura, precum şi învăţământul agricol;

2. Direcţia zootehnică şi sanitară veterinară, cu me-
nirea de a des volta cultura animalelor şi a se ocupa
de ameliorarea rasei lor;

3. Direcţia aplicării reformei agrare, care execută
lucrările de împroprietărire;

4. Direcţia Cadastrului, care execută lucrările de
măsurare a proprietăţilor din toată ţara, de irigare şi
dreuare a lor;

5. Direcţia Regimului silvic, care supraveghează
întreţinerea şi exploatarea pădurilor şi ia măsuri
pentru rernipăduririle necesare;

6. Serviciul vânătoarei şi pescuitului în apele de
munte;

7. Serviciul de protecţia plantelor;
8. Serviciul personalului, statisticei, bibliotecii şi

publicaţiilor.
Pe lângă acest minister funcţionează ca instituţii

autonome:
a) Institutul de Cercetări A gronomke, unde se fac cer-

cetări ştiinţifice asupra florei agricole şi se studiata
condiţiile ei în România;

b) Institutul Naţional Zootehnic, unde se întreprind
cercetări asupra animalelor necesare hranei şi cul-
turii pământului;

c) Institutul de Cercetări şi lî xporimentâri forestiere;
d) Institutul de Patologia veterinară;
e) Casa Grădinilor Publice, care a luat asupră-şi

administraţia grădinilor şi parcurilor publice;
f) Casa Pădurilor Statului (C.A.P.S.) având ca atri-

buţii, conservarea pădurilor, exploatarea lor în mod
raţional şi împădurirea terenurilor unde pădurile
au fost distruse;

g) Administraţia comercială a Pescăriilor\p,A.R.I.D.)
având misiunea să asigure pescuitul şi comercia-
lizarea lui. Se ocupă în acelaşi timp de punerea în va-
loare a terenurilor din regiunea inundabilă a Dunării;

h) Administraţia comercială a Colonizării (Oficiul
Naţional al Colonizării) care dispune şi suprave-
ghează colonizarea agricultorilor lipsiţi de pământ
pe proprietăţile Statului cum şi colonizarea româ-
nilor din alte ţări;

i) Regia exploatărilor agricole şi zootehnice;
j) Administraţia exploatărilor agricole ale Statului.

XII. MINISTERUL COOPERAŢIEI, creat prin
legea din 1936, are ca atribuţii îndrumarea şi con-
trolul activităţii cooperatiste.

Acest minister are ca organe superioare de con-
ducere:

1, Casa Centrală a Cooperaţiei şi
2. Consiliul Superior al Cooperaţiei.
Pe lângă Ministerul Cooperaţiei funcţionează ca

organe autonome:
a) Banca Centrală a Cooperaţiei care asigură cre-

ditul întreprinderilor cooperative, centralizează şi
canalizează fondurile lor de rezervă;

b) Centrala cooperativă de Producţie, Aprovizionare
şi Valorificare agricolă (Cecopava) care tinde a se
impune în operaţiile mari de aprovizionare, care a
luat asupră-şi, de curând, aprovizionarea armatei
cu cereale şi furaje. Acestei Centrale îi revine sar-
cina, ca lucrând cu stocuri mari de produse, să
influenţeze favorabil, preţul produselor agricole;

c) Centrala cooperativă de Consum;
d) Centrala cooperativă de îndrumare, Organizare

şi Control.

XIII. MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI
se ocupă de protecţia şi îndrumarea industriei şi
comerţului şi de armonizarea activităţii acestor fac-
tori ai economiei naţionale.

Are următoarele direcţii speciale;
1. Direcţia Industriei, care controlează întreaga

activitate industrială, şi prpeede la raţionalizarea şi
normalizarea producţiei industriale;
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2. Direcţia Comerţului, care controlează întreg
comerţul interior şi exterior al ţării;

3. Direcţia Minelor, care ia măsurile necesare
pentru punerea în valoare a zăcămintelor miniere
ale Statului, pentru conservarea şi exploatarea ză-
cămintelor miniere de orice fel, pentru protecţia
industriei extractive, pentru asigurarea consumului
intern, etc,;

4. Direcţia măsurilor, greutăţilor şi metalelor pre-
ţioase, care are în sarcina sa aplicarea legilor siste-
mului metric, întreţinerea şi verificarea măsurilor
şi greutăţilor şi analiza şi controlul metalelor pre-
ţioase şi a obiectelor din aceste metale;

5. Direcţia valorificării bunurilor Stalului, cu mi-
siunea de a pune în valoare proprietăţile miniere
şi petrolifere ale Statului;

6. Direcţia Energiei, care tinde a capta şi a folosi
izvoarele de energie ce le oferă natura;

7. Direcţifl redevenţelor şi impozitelor miniere, care
se ocupă de redevenţele cuvenite Statului din ex-
ploatările miniere şi de taxele din exploatarea
minelor.

Pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului func-
ţionează:

a) Institutul Geologic al României, care face cercetări
şd studii asupra teritoriului României din punct
de vedere geologic, determinând pentru fiecare lo-
calitate constituţia solului şi posibilităţile de exploa-
tare. Tot el întocmeşte harta geologică a ţării;

b) Institutul Naţional de Export, care studiază pie-
ţele străine şi caută a câştiga debuşeuri în străinătate
pentru mărfurile şi produsele noastre;

c) Regia întreprinderilor miniere şi metalurgice din
Ardeal (R.I.M.M.A.), care se ocupă în mod special
cu exploatarea subsolului ardelean.

La acest minister se întruneşte Delegaţia ecc-
nomică a guvernului, compusă din toţi miniştrii
departamentelor cari au un rost economic, şi care
este forul suprem de îndrumare a comerţului şi in-
dustriei ţării. Ea decide natura raporturilor econo-
mice cu străinătatea. Ba a înlocuit Consiliul Eco-
nomic naţional, înfiinţat în 1932 şi care a avut o
durată foarte scurtă.

XIV. MINISTERUL MUNCII, SĂNĂTĂŢII ŞI OCRO-
TIRILOR SOCIALE are organizarea fixată prin de-
cretul din 22 August 1936 şi se ocupă de aplicarea
legislaţiei muncitoreşti şi de întreaga politică a
muncii, Are în sarcina sa asigurarea sănătăţii pu-
blice prin combaterea epidemiilor şi a plăgilor sociale,
organizarea asistenţei sociale şi ocrotirea celor slabi
şi infirmi.

Direcţiile sale speciale sunt:
1. Direcţia Muncii, care se ocupă cu toate pro-

blemele referitoare la organizarea muncii şi la ocro-
tirea muncitorilor; are în sarcina sa învăţământul
muncitoresc;

2. Direcţia Sănătăţii, căreia îi revine organizarea
aparatului sanitar, supravegherea şi controlul spi-
talelor, farmaciilor, staţiilor balueo-climatice;

3. Dîrecfia Ocrotirilor Sociale, care se ocupă de
asistenţa socială, de ocrotirea copiilor părăsiţi şi
a defectivilor, de puericultura şi de igiena şcolară;

4. Economului.
Instituţii în legătură cu acest minister sunt:
a) Oficiul Naţional al Invalizilor, Orfanilor şi Vă-

duvelor (I.O.V.) care exercită acţiunea de asistenţa
şi de protecţiune a invalizilor, orfanilor şi văduvelor
de razboiu;

b) Casa Sănătăţii, care se ocupă cu înzestrarea spi-
talelor şi sanatoriilor de Stat din toată ţara;

c) Casa Centrală a Asigurărilor Sociale;
d) Casa Construcţiilor;
e) Regia publică comercială a Loteriei de Stat;
f) Liga naţională contra tuberculozei,

V. SERVICIILE PUBLICE CENTRAT,!-;

Legea de organizare şi administrare pe baze comer-
ciale a Întreprinderilor şi bunurilor publice din 15
Martie 1929, reglementează organizarea şi administra-
rea tuturor întreprinderilor, instituţiunilor, exploa-
tărilor şi instituţiuuilor publice sau serviciilor cate
le compun şi care nu au atribuţiuni exclusiv admi-
nistrative; deasemetiea reglementează toate bunurile
şi drepturile care fac parte diu domeniul public sau
privat al Statului, judeţelor, comunelor sau tthi
domeniul altor instituţiuni de utilitate publică, care
se găsesc sub controlul administraţiilor publice, Sco-
pul acestei legi a fost să mărească randamentul eco-
nomic al acestor întreprinderi prin adoptarea unor
procedee mai suple şi mai practice, a t â t în cceace
priveşte organizarea cât şi funcţionarea lor.

Această lege a înlocuit legea din 1924 privitoare
la comercializarea bunurilor şi întreprinderilor eco-
nomice ale Statului. Legea din 1924 a urmărit sta-
bilirea de reguli speciale de organizare şi fuucţlo
nare, în scopul de a asigura o mai buna produc ţiunc.
Modificarea acestei legi din 1924, după cel cinci
ani de aplicate, s'a impus din următoarele motive;

a) legea nu reglementa situaţiunea tuturor bunurilor
aparţinând Statului şi subdiviziunilor administrative;

b) aplicarea sa dovedise defectele care trebuiau
îndreptate şi lipsurile care trebuiau împlinite;

c) era mai bine să se legifereze toate for-
mele posibile de exploatare, lăsând — cum auatfi
autorul expunerei de motive a legii din 1929
* calea evoluţiei deschisă •pentru fiecare din ţarinele
existente de organizare şi administrare a bogăţiilor
Statului nostru, şi lăsând deopotrivă deschisă calea
selecţiwtii naturale între aceste -forme», Legea din 1924
se mărginea să reglementeze doar anumite forme du
exploatare. Controlul pe de alta parte nu era sufi-
cient organizat; lipsurile şi defectele de organizare şt
funcţionare au condus pentru unele întreprinderi
care au aplicat prescripţiunile acestei legi, la deficite
considerabile.

Legea din 1929 reglementează următoarele forme»
de exploatare: arendarea sau închirierea, concesiunea,
regia publică comercială, regia mixtă, regia cooperativă,
sau o combinaţie din două sau mai mtilte din aceste
forme. Legea nu acordă preferinţă nici uneia din for-
mele de organizare, ci împrejurările economice, comer-
ciale şi industriale generale, natura bunurilor şi între-
prinderilor însăşi, experienţa şi rezultatele activltfi-
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ţii lor, sunt elementele determinante în privinţa ale-
gerii formelor aplicabile.

Unii au găsit această însuşire a legii fericită. Alţii,
în cursul desbaterilor parlamentare, au criticat-o. Ex-
perienţa de până acum a dat dreptate celor dintâi.

U n fapt interesant de semnalat este acela că Regia
'Cooperativă nu s'a aplicat încă, adică tocmai forma
în care autorul expunerei de motive a legii din 1939
vedea o creaţiune originală, fericită şi necesară pentru
•aci niinistraţiunea noastră.

N u este locul să facem aci o critică a acestui sistem
«de organizare administrativă rezultând din legea
(lela 1929, dar cliîar din studiul ei se desprinde ne-
cesitatea unei reorganizări:

1. reducerea serviciilor, de orice natură ar fi ele,
X r̂m concentrarea atribuţiunilor după natura lor;

2. regruparea serviciilor şi direcţiunilor, după ma-
terii, atât în scopul suprimării conflictelor de atri-
buţiuni şi a suprapunerii activităţilor administra-
tive, cât şi a simplificării aparatului administrativ;

3. organizarea metodică a serviciilor de coordo-
nare administrativă prin crearea organelor de coor-
donare: sintetică, între ministere şi serviciile publice
centrale, interioară, în cadrul ministerelor şi servi-
ciilor publice centrale, exterioară, între ministere
şi diviziunile administrative teritoriale sau serviciile
exterioare;

4. mărirea structurei organice şi a competenţei
administrative a Preşedinţiei Consiliului de Miniştri,
cu dreptul de a lua deciziuiii obligatorii privitoare
la controlul acţiunii, la verificarea rezultatelor şi
la indicarea transformărilor, cari se impun în organi-
zarea ministerelor;

5. suprimarea unui număr important de regii
publice comerciale şi adoptarea acestor forme numai
pentru serviciile cu caracter economic;

6. organizarea muncii administrative;
7. organizarea metodică a ierarhiei funcţiunilor

administrative.
i. v. g.
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ADMINISTRAŢIA LOCALA IN ROMÂNIA

Statul modern conceput ca forma supremă de or-
ganizare a vieţii sociale, cuprinde în limitele sale,
organisme particulare, adevărate celule sociale înzes-
trate cu o viaţă specifică.

Acestea constitue de fapt structura statului. Orga-
nele acestuia nu tind decât să exprime cât mai bine
legile de colaborare ale acestor multiple unităţi.

Tradiţia unui stat cunoaşte, în limitele acestui
sistem celular, o imensă diversitate.

Statul românesc,deşi reprezintă un exemplu aproape
perfect de stat unitar naţional—întrucât populaţia
sa este din punctul de vedere al limbii şi al tradi-
ţiilor sale de o unitate aproape perfectă —-s1 a con-
stituit totuşi pe baza unor organisme locale străvechi.

Profesorul Iorga arată în paginile acestei Enci-
clopedii că bazele celor mai multe localităţi din Ro-
mânia pot fi considerate milenare. Dregătorii lor
români au hiat loc în scaunul de judecată al roma-
nilor, care şi acela se aşezase în mijlocul unei for-
maţiuni sociale pe bază tracică,

Ptolomeu indică vreo 40 de oraşe existând în Dacia,
sub dominaţiunea romană.

Dintre oraşele Daciei, cinci se bucurau de aceleaşi
drepturi ca şi oraşele Italiei; celelalte erau oraşe
peregrine sau supuse.

Diviziunile teritoriale apar în Principatele române
din cele mai vechi timpuri: judeţele în Muntenia, şi
ţinuturile îu Moldova.

In Moldova, pe lângă ţinut, mai apare din cele
dintâi timpuri şi o altă organizare teritorială, ce se
întâlneşte şi în Ungaria pe urma unei influenţe slave, şi
anume aceea a ocoluri, or: mai multe sate sunt grupate
într'o circumscripţie administrativă în jurul unui târg.
Avem astfel în unele ţinuturi ale Moldovei sate «de sub
ascultarea ocolului târgului», sau ce «umblă cu ocolul
târgului ii şi alte sate ce t umblă cu ţinutul». Este de
observat de altfel că, spre deosebire de ce se petrece în
Muntenia, cele mai multe ţinuturi ale Moldovei poartă
numele oraşelor de reşedinţă, ceea ce arată că
aceste circumscripţii administrative sunt posterioare
reşedinţelor lor şi formate în jurul acestor reşedinţe.

ISTORICUL ADMINISTRAŢIEI LOCALE
D3I,A ORIGINI PÂNĂ IN SEC XVI.

In genere, în Moldova, au coexistat dregători ai
ţinuturilor si dregători ai ocoalelor, între cari se iveau

adeseaori rivalităţi jurisdicţionale. Avem astfel, din
vecin, pentru ţinuturile Moldovei, dregători cu titu-
laturi, diverse,

Maî întâi, •pârcălabii, de obiceiu câte doi, comandanţi
ai cetăţilor întărite, cu mare importanţă militară,
şi ai ocoalelor respective. In secolul XV, pârcă-
labii dela Cetatea Albă, Chilia, Neamţ, Cetatea Nouă
(adică Roman), Hotin şi Orheiu, luau loc în sfatul
domnesc. In sec. XVI, această situaţie emi-
nentă o mai au pârcălabii de Hotin, Neamţ şi Roman.

Avem apoi, în Moldova, simpli pârcălabi de ţinuturi,
iarăşi de obiceiu câte doi. Aşa spre pildă, pârcnlabli
de Cotnari, cari din sec. XVI depindeau, se înţelege
de ce, de marele paharnic; pârcălabii de Iaşi, cari
tot pe atunci luau loc în divanul domnesc.

Alte ţinuturi ale Moldovei, erau cârmuite de sta-
rosti, titlul polon al castelanilor. Starosti se întâlnesc
din vechile timpuri şi în ţinuturile în care se aflau
şi pârcălabi comandanţi ai cetăţilor şi ocoalelor rej]iee<--
tive. Astfel în. sec. XV, avem pârcălabi de Neamţ
şi starosti de Neamţ, iar în sec. XVII, portari si
pârcălabi de Neamţ şi pârcălabi de ţinutul Neamţului.
Până în sec. XVI, starostele şi pârcălabul (le
Hotin sunt doi dregători deosebiţi. De asemenea mc»,
din sec. XV, dregătorul ţinutului Sucevei se
numeşte staroste, iar al cetăţii poartă titlul de foi tar.
Titlul de pârcălab al cetăţii Suceava nu apare dccftţ
în sec. XV, ca legat de funcţia de hatman, coman-
dant al oştirilor, creată atunci. Starosti aa
numeau şi dregătorii ţinuturilor Cernăuţi şi Putuşi.

La Botoşani, Dorohoi, Câmpulungul Moldovenesc,.
Vrancea, căpeteniile ţinutului purtau titlul de vai nic.

Căpeteniile ocoalelor au purtat însă totdeauna titlul
de pârcălabi şi ei percepeau vama locală, numită chiar
«pârcălăbie».

Cât priveşte Muntenia, cetăţile au fost prea puţine.
la număr. Pârcălabii cetăţii Poenari figurează din.
când îu când în sfatul domnesc în prima jumătate
a sec, XVI. întâlnim însă din sec. XV judecători sau
ptdefi, •pârcălabi şi vornici, cari par să fi fost totodată.
dregători ai oraşelor principale din judeţe şi ai ju-
deţelor înseşi. Din sec. XIV «Ţara Severinukiî»,
aproape corespunzătoare judeţului Mehedinţi, cu sau
fără cetatea Severinului, a fost administrată de un
dregător important, numit ban, Dela 1419, odată
cu pierderea definitivă a cetăţii Severinului, banii avi
fost dregători ai teritoriului format din judeţul Me-
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hedinţi şi o bună parte din Gorj, cu reşedinţa la
Tismana. După înfiinţarea, la sfârşitul aceluiaşi secol,
a băniei Olteniei întregi, întâlnim, în afară de marele
ban, bani de judeţ, pe cât se pare numai pentru ju-
deţul Jiului, sau Mehedinţi şi numai până în sec.
XVII, şi subalterni bănişori,

Titlul de vcrnic a persistat până la mijlocul veacului
al XVIII-lea, la Câmpulung şi Târgovişte. Acesta a
şi fost titlul aflat şi menţinut de austriaci, pentru
administratorii judeţelor, în timpul ocupaţiei Olteniei
dela 1718 la 1739.

Dregătorii diviziunilor administrative depindeau,
în Oltenia de marele ban, în Muntenia şi Moldova,
de marii vor-
nici.

Oraşele şi
târgurile noa-
stre, născute
din aglomerări
săteşti, sau de
colonişti stră-
ini, în jurul
reşedinţelor
domneşti, sau
al popasurilor
comerciale, au
dus totdeauna
o viaţă strâns
legată de moşia
pe care s'au
desvoltat. Târ-
goveţii şi oră-
şenii dela noi
rămâneau în
cea mai mare
parte plugari
pe moşia târ-
gului, ca până
azi în periferiile
unora din oraşele noastre. Viaţa lor nu se deosebea
mult de a ruralilor. Aveau, ca şi ruralii, îndatoriri
către proprietarul moşiei respective, particular sau
Domn; eraţi, ca şi ruralii, subordonaţi autorităţii
centrale a Domnului.

In Occident, comuna a apărut în evul mediu ca
unire de locţiitori juraţi a se apăra împotriva arbi-
trariului seniorului, sau a fost creată prin emanci-
parea acordată, benevol ori silit, de senior. Odată
înfiinţată, comuna trăia îutr'o perpetuă defensivă
faţă de senior, în stare de ostilitate, care se manifesta
şi prin zidurile ce foarte des o înconjurau şi prin
miliţia proprie ce întreţinea. In sânul comunei occi-
dentale, astfel izolată ca o insulă în mijlocul terito-
riului feodal, s'a desvoltat o clasă aparte, cu o viaţă
deosebită de a populaţiei rurale vecine, o clasă de
oameni solidari prin profesiunile şi interesele lor di-
ferite de ale celor dela ţară, Izolarea cetăţenilor îi
silea la specializări în îndeletniciri deosebite de ale
ruralilor, îi împiedeca de a se confunda cu celelalte
categorii sociale şi-i consacră cu timpul ca o clasă
aparte, burghezimea.
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Tocmai din cauza acestei origini a ei, se desvoltă
în burghezime o concepţie de drept deosebită de a
societăţii feodale înconjurătoare. De o parte, ideea
egalităţii măcar civile şi a libertăţii muncii; de alta.
parte, concepţia feodală a unei societăţi compuse din
stăpâni şi şerbi,

I/a noi, imde 11'a existat feudalitate, comuna mi
s'a desvoltat în sensul medieval occidental, nici nu
a înfiripat o burghezime,

Oraşele şi târgurile noastre se foloseau de moşia
din jurul lot, fie în virtutea mior acte domneşti, dacă,
moşia era domnească, fie prin învoieli cu proprietarul
particular- al moşiei. Odată ce se desvoltă un târg

mai însemnat
sau im oraş,.
interesul eo-
mercialsati po-
itio impnnea.
ca locul 'aşezam
rii să fie privit
pa loc domnesc;
Dacă deci ora-;

••şui sau târgul
se desvolţasej
pe o proprie-
tate particu-
lară, Domnul
înteivenia pen-
tru a răscum-
păra locul şi a-1
hărăzi târgului
spre folosinţă.
Invers, Domnii
s'au considerat
totdeauna stă-
pâni ai moşiilor
târgurilor, de
care puteau dis-
pune după plac,
chiar în favoa-

rea unor particulari. Târgurile rămase pe moşii par-
ticulare s'au emancipat cu vremea prin răscumpărare
dela proprietari.

Oraşe au existat la poalele Catpaţilor înainte de
întemeierea Principatelor şi aveau o organizare mu-
nicipală împrumutată din Ardeal, tinde era de origine-
occidentală. Această organizare a fost extinsă apoi
şi asupra oraşelor ce s'au desvoltat posterior înte-
meierii statelor, dar din oraşe şi târguri n'a lipsit
niciodată dregătorul domnesc, dependent de marele
vornic.

Autoritatea comunală se compunea din soltuz sau
mai rar «voit», în Moldova, din judeţ în Muntenia,
asistat de 12 părgari sau furaţi, aleşi de târgoveţi,.

Autoritatea centrală domnească era reprezentată,
îji Moldova, prin vornicii de Itîrg san ispravnicii de-
târg cari, pe lângă atribuţiile administrative şi fiscale
aveau şi atribuţii judecătoreşti. Judecau. asistaţi
uneori de «oameni buni» cari însă îndeplineau un
rol mai mult pasiv, de martori la judecată. :

In Muntenia, se constată, din vechi, judecători\.
pârcălabi, vornici şi vameşi de oraşe. Atribuţia-
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principală a pârcălabilor de oraşe din Muntenia era
de a percepe vama internă în târguri şi în satele
dimprejurul târgului. Voinţa domnească le putea însă
Jargi competenţa. Principalii pârcălabi de târg din
Muntenia au fost cei din Târgovişte şi cei din Câmpu-
lung, zişi dela mijlocul sec. XVII ispravnici, iar
din mijlocul sec. XVIII epistaţi. Vornicii de târg
din Bucureşti, sunt adeveriţi în'sec. XVII.

In amândouă Principatele autoritatea slujbaşilor
comunali era fireşte slăbită prin prezenţa dregătorilor
domneşti, mai ales în localităţile de reşedinţă ale
dregătorilor de ţinuturi. Vedem pe aceşti dregători
intervenind adesea în atribuţiile şoltuzilor, satt ju-
deţilor şi pârgarilor, nu numai pentru executarea ordi-
nelor domneşti privitoare la târg, dar chiar şi în
afaceri de competenţă comunală, ca spre pildă în
adeverirea transacţiîlor dintre târgoveţi.

Atribuţiile şoltuzilor sau judeţilor şi pârgarilor erau
următoarele:

a,) păzeau hotarele târgului; când Domnul dăruia
din preajma târgului vreun loc sau moşie unui parti-
cular, delimitau această parte;

b) cercetau «inpietrind * şi«stânjenind»toate pri-
cinile de proprietate din cuprinsul târgului şi al mo-
şiilor lui;

c) întăriau vânzările de locuri şi prăvălii din ho-
tarul târgului;

d) vindeau la nevoie din averea târgului;
e) repartizau dările şi prestaţiile către Stat şi către

târg ale târgoveţilor şi ale ţăranilor de pe moşiile
târgului;

f) administrau veniturile târgului; percepeau dă-
rile cuvenite târgului dela târgoveţi şi de3a sătenii
cari erau sub «ascultarea» lui şi cari erau zişi în
vechile timpuri «săraci» şi «mişei »; perceperea şi
executarea dărilor şi prestaţiilor către Stat se făceau
de obiceiu prin slujbaşii domneşti, cari aveau şi
dreptul de a pronunţa gloabe, adică amenzi, uneori
însă şi prin autorităţile comunale;

g) pronunţau pedepse în lovituri de toiege, sau
amenzi (gloabe) în folosul şoltuzului, cu drept însă do
apel la judecata Domnului, care delega un dregător
înaintea căruia se înfăţişau autorităţile counmnk şi
împricinatul;

h) în vechile timpuri, târgurile principiile, prin
şoltuxii şi pârgarli lor, corespundeau direct cu ce-
tăţile săseşti de peste munţi, ba chiar închcimi în-
ţelegeri comerciale cu vecinii;

i) în sfârşit, numai judeţul sau şoltuzul şi pârgnrii
împreună, puteau întrebuinţa peceţile târgurilor şi
oraşelor, din care mai multe ni s'au păstrat.

Cât priveşte satele, nu trebue uitat că ele nu erau
decât aşezări fireşti formate, ea şi vicus în imperiul
roman, ca şi villa de pe vremea Merovingenilor, din
locuinţele proprietarilor înconjurate de ale colouilor
de o parte, şi din domeniul proprietarilor, cultivat
de coloui sau cu ajutorul lor, de altă parte.

De aceea nu poate fi vorba în trecutul nostru de
comune rurale cu personalitate juridică şi nu există
în trecutul nostru un drept unitar al comunităţii
săteşti, ci numai o colectivitate a drepturilor mem-
brilor grupurilor proprietare.

Domnii aveau şi ei, pe de o parte, proprietăţile lor
personale, iar pe de alta erau stăpâni ai pământu-
rilor cari nu apucaseră să intre în proprietate parti-
culară, zise moşii domneşti, adică domeniul Statului,
şi de care puteau dispune după plac.

Ţăranii aşezaţi pe moşii domneşti, n'ave au înda-
toriri decât către Domn; cei aşezaţi pe moşii parti-
culare, fie şi ale mănăstirilor şi târgurilor, tiveau
îndoite îndatoriri, către proprietar şi către domnie.

Până la întemeierea Principatelor române, enrati
proprietari erau totodată judecători ai oamenilor de
pe moşia lor. De atunci încoace însă termenii <le
cneaz, judec, sau jude în Muntenia, de judeţ în Mol-
dova, nu mai desemnează decât pe omul liber, |>o
proprietar şi pe stăpânul iobagului. Atribuţiile jude-
cătoreşti în sate le-a exercitat dregătorul doiiuiesc,
judecătorul sau judeţul în Muntenia, judeţele în
Moldova, afară de cazul când Domnul scutea vreun
sat de amestecul slujbaşilor Statului şi delega ustfel
proprietarului dreptul de judecată asupra oamenilor
săi.

Din sec. XVI, reprezentanţii Domnului în Ktitc
s'au numit îtr Moldova vornicei şi vălămani; în
Muntenia pârcălabi, vornicei şi bânişori; ai pro-
prietarilor, de preferinţă, vătămani în Moldova, pârcă-
labi în Muntenia.

Aveau atribuţii de poliţie, de judecată şi de cisluiro,
adică de repartizare, precum şi de strângere a dărilor,

Spre sfârşitul sec, XVII şi începutul celui ur-
mător, vătămării! şi vorniceii în Muntenia, depen-
denţi, piin dregătorii de ţinuturi, de marii vornici,
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aveau o sfeiă deosebită de competenţa: a vătămanilor
şi pârcălabilor era mărginită la raza satului, a voi-
niceilor se extindea şi asupra domeniului, precum şi
asupra «cătunelor» lăturaşe ce se constată măcar
dela începutul secolului XVIII. Vorniceii aveau
paza ţarinelor şi percepeau în folosul marilor vornici
amenzile pe vitele găsite de pripas.

Şi la noi, ca în Occident în vechile timpuri, satele,
spre deosebire de oraşe, n'au cunoscut o organizare
.municipală.

DIN SUC. XVI PÂNĂ I,A 1733

In alcătuirea socială iniţială a Principatelor ro-
mâne o schimbare adâncă s'a produs odată cu o
fiscalitate excesivă impusă din sec, XVI, de ce-
rinţele tot crescânde ale turcilor şi s'a repercutat
asupra vechii organizări administrative.

In sânul nobilimii teritoriale a început de atunci
un dureros proces de selecţie naturală nemiloasă.
JPoatte mulţi proprietari sărăcesc, pentrucă mi mai
pot face faţă totodată îndatoririi ostăşeşti şi impozi-
telor tot mai numeroase.

De altă parte, numărul oamenilor liberi fără pă-
mânt a crescut considerabil.

Acestor cetaşi sau breslaşi, li s*au acordat oarecare
ţivantagii fiscale faţă de contribuabilii de land, în
schimbul îndeplinirii gratuite şi cu schimbul a sluj-
foelor subalterne ale Statului în vreme de pace şi a
prestării serviciului ostăşesc în timp de războia.

Aceştia, împreună cu feciorii de boieri cari nu
îipucau să intre în dregătorii, precum şi alţi mici
proprietari şi oameni liberi, au fost grupaţi în cetele
sltijitoreşti, subordonate marilor dregători dela centru,
îmmilţindu-se astfel considerabil numărul micilor sub-
alterni ai acestora, bănişori, vornicei, postelnicei etc,
pe cari i-ani întâlnit în studiul vechii administraţii
centrale a Principatelor.

Asupra tuturor acestor cete s'a extins vechea
organizare ostăşească.

Astfel întâlnim prin sate, din secolul XVI şi
mai ales XVII, diferite feluri de mici unităţi
•de slujitori, civili şi militari, comandate de ceauşi
•sau stegari; mai multe sate formau plaiuri, popoare,
sau plăşi, cu şutaşi, hotnogi, sau iuzbaşi ai feluritelor
categorii de slujitori şi în sfârşit, în centrele principale
ale ţinuturilor, erau diverşi căpitani de slujitori în
Muntenia, căpitani sau vătafi de slujitori în Moldova.

Mai mari peste aceştia, în unele ţinuturi ale Mol-
dovei, întâlnim marii vătafi. Astfel la Iaşi, în secolul
XVI, pe lângă pârcălabi de ţinut, întâlnim un
mare vătaf, şeful organizaţiilor slujitoreşti. Tot aşa,
marii vătafi ce se întâmpină în secolul XVI la
Suceava, I^ăpuşna, Bacău, im erau cârmuitori ai
ţinutului, ci comandanţi ai slujitorilor, In secolul
XVII, pentru ţinuturile Or hei, Soroca şi I^ăpuşna,
avem un mare serdar, şi în acelaşi timp câte un pâr-
călab, aceştia cârmuitori ai ţinuturilor, pe când ser-
darul era şeful organizaţiei slujitoreşti şi păzitorul
luarginei.

In Muntenia propriu zisă, iar în Oltenia, pe cât se
pare, numai în Mehedinţi, unul din căpitanii de sluji-
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tori din judeţe, a devenit şi dregător al judeţului.
Intr'adevăr, izvoare din secolul XVIII ne spun
ca până la reforma lui Const, Vodă Mavrocordat,
aproape de mijlocul acelui veac, cârmuitorii judeţelor
erau căpitanii, iar de altă parte nu se adevereşte
să fi existat şi în toate judeţele Munteniei, ca în ţinu-
turile Moldovei, câte un mare căpitan, şef al căpi-
tanilor diferitelor steaguri din judeţ. Asemenea « mari
căpitani» nu se constată decât în două judeţe de
margine: laCerneţi,reşedinţa judeţului Mehedinţi, şi
la Focşani şi se numeau amândoi * mari căpitani de
margine »,

Toţi aceşti slujbaşi aveau atribuţii ostăşeşti, admi-
nistrative şi judecătoreşti. Erau judecători şi globnici,
adică pronunţau pedepse şi le şi executau. Numai
dreptul de a osândi la moarte era rezervat marilor
vornici, iar în Oltenia marelui ban.

DEIA 1733 LA 1S31

Constantin Mavrocordat, în cursul primelor lui
domnii în amândouă Principatele, între anii 1733 şi
1749, a vrut să reducă numărul acestor privilegiaţi,
spre a spori pe cel al birnicilor.

A redus deci numărul slujitorilor militari, deveniţi
inutili din cauza incălcării tot mai accentuate a Tur-
ciei asupra autonomiei Principatelor. Cei rămaşi ser-
vind mai ales în capitală, marele spătar în Muntenia
şi marele hatman îu Moldova, au fost aduşi a înde-
plini şi rolul unor prefecţi de poliţie ai periferiilor ca-
pitalei pe când centrul depindea de marele agă.
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A desfiinţat aproape cu totul acea puzderie de mici
slujbaşi privilegiaţi cari erau slujitorii civili de prin
sate, subordonaţi diferiţilor mari dregători dela cen-
tru. Au rămas în fiinţă, în amândouă Principatele,
poşteiniceii, dar numai ca o ultimă treaptă boereaseă
în care se putea ajunge prîn voinţa domnească şi, tot
aşa, în Moldova, logofeţii de divan şi cei de vistierie.
Reducerea numărului slujitorilor civili era cu atât
mai justificată cu cât nu mai aveau să fie chemaţi
la oaste în cax de răsboiu, iai pentru îndeplinirea ser-
viciilor lor din timp de pace, un număr mult mai re-
strâns era suficient.

De acum înainte slujitorimea rămasă era redusa la
rolul unei jandarmerii rurale, unui corp de grăniceri,
de gardieni ai închisorilor, de slujbaşi poştali şi de
perceptori. Organizarea rămânea tot cea 'veche: în
sate, grupuri comandate de ceauşi sau stegari şi de-
asupra acestora, în ocoale, popoare, sau plaşi, căpi-
tani, cari în Moldova depindeau de marele hatman,
iar în Muntenia de marele spătar, ia.reşedinţa dre-
gătorilor de judeţe se afla de asemenea un post de
slujitori, zişi de scaun, sub comanda unui căpitan.
Numai în Moldova a persistat în unele ţinuturi, pre-
cum la Iaşi, în afară de căpitanii de ocoale sau de
margine, şi câte un mare căpitan. Serviciul se făcea
cu schimbul, deobiceiu câte o săptămână din două. In
vremea liberă slujitorii puteau avea orice îndeletnicire.

In legătură cu reforma privitoare la slujitori, Ma-
vrocordat a mai realizat o reformă. După expresia cro-
nicarului Ion Cânta, «a dat ţinuturile cu slujbele
(adică cu strângerea dărilor), pe mâna a câte doî
ispravnici >\

Aceasta însemnează că a concentrat în mâinile
acestora toată autoritatea în ţinuturi, restrângând
atribuţiile căpitanilor de slujitori. Tot odată, ca
perceptori ai dărilor, ispravnicii deveneau deptniknţi
şi de marele vistier.

De altă parte, ispravnicii aceştia de judeţe au fost
porecliţi de contimporanii reformei «boieri judecă-
tori », din cauza atribuţiilor judecătoreşti c<; !i .sau
dat asupra «tot obrazul, orice breasla ar fi ». Aceasta
însemnează că şi atribuţiile judecătoreşti în judeţe,
dela reforma lui Constantin Mavrocordat încoace,
n'au mai fost exercitate decât numai de ispravnici,
cu excluderea oricăror alţi slujbaşi, ceea ce era evi-
dent o uşurare pentru locuitori. Mavrocorckt a so-
cotit că nu se cuvenea ca aţâţi slujbaşi să fie şi glob-
nici şi judecători. Astfel, ispravnicii instituiţi rîe Ma-
vrocordat puteau fi comparaţi cu acei dregători tle
circumscripţii, cu atribuţii cumulate, din l'raaja,
numiţi «bailHs» şi «prevâtsst.

In judeţele dela munte au fost menţinute circum-
scripţiile cunoscute din vechi sub numele de plfijiuî,
adică grupele de sate de slujitori — plăeşi hskcmii\i
cu paza rnarginei, a trecătorilor şi cu ttsignrarva
ordinei —, sub comanda, în Muntenia, a vătafilor de
plai, dependenţi de marele vornic, iar în.MoMmaa
căpitanilor de plăeşi, dependenţi de marele hainim.

In judeţele dela şes însă, plăşile slnjitoreşti de nuai
înainte au fost date pe seama unor subalterni ai ispinv-
nicilor, zişi în Moldova ocolaşi, iar în Muntenia, cu
termenul generic pentru toţi agenţii de execuţie,
znpcii.

Nici edilitatea capitalelor nu lipsea din. preocupă-
rile cârmuirii. Se întâlnesc chiar dispoziţii privitoare
la alinierea şi lărgirea uliţelor prevăzânchi-se până
şi exproprierea în acest scop.

Dar încercările menite să curme abuzurile admini-
straţiei erau osândite să răniâie platonice.

Astfel, spre pildă, trecătoare a fost dispoziţia luală
de Alexandru Ipsilanti la 1775, ca zapciii de plăţi
să nu mai fie numiţi de ispravnici ci, ca şi vătalii
de plai, de însuşi Domnul, după propunerea marelui
vornic. Acelaşi Domn, tot atunci, a înfiinţat în Mun-
tenia, pe lângă reşedinţele de judeţe, în afară, de
căpitănia slujitorilor de scaun, un polcovnic de judeţ,
cu slujitorii lui, zişi poteraşi, având meni ren (te rt
se duce, fie din ordinul ispravnicului, fie din fii Dom-
nului, în urmărirea răufăcătorilor, Tithii de polcovnic
era uzitat de altfel tot numai în Muntenia şi pentru
comandanţii rămăşiţelor de trupe de vânători şi ;fe
seimeni. Polcovnicii de judeţ depindeau de mitrele
spătar; totuşi cei dela Craîova şi. Cerneţi erau 11 urniţi
după propunerea marelui ban, iar cel de Bucureşti,
prin marele agă. Ei s'au dovedit în curând a fi mi mas
un organ de asuprire mai mult.

Tot de pe atunci apar şi sameşii sau casierii jude-
ţelor. In Muntenia, la 1795, marele vistier l î â d i ţ
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să se mulţumească pe ceea ce este tahtul sau drept,
fără a se lacomi».

Finanţele Statului nu permiteau nrcnrea lefuriior
ispravnicilor în aşa chip încât, cura se rostea un act
domnesc dela 1803, «să nu fie nevoiţi spre rmiiăriiea
răului câştig şi a nedreptăţii».

Mei pedepsele, uneori chiar drastice, ce se aplicau
(lestul de des funcţionarilor abuzivi, nu puteau avea
repercuţii durabile, odată ce cauzele adânci, genera-
toare ale tuturor abuzurilor dâiiuiiau,

Prinsă şi ea în vultoarea generală, clasa condu-
cătoare ţinea cu atât mai mult la tirivilegule sale, cu
cât acestea, fără a fi de altfel atât de întinse ca ale
clasei similare din l'ranţa spre pildă, nu aveau un
te mei u nestrămutat, Conştientă de situaţia veşnic
precară a membrilor ei, clasa conducătoare n'a în-
cetat de a râvni la descătuşarea politică şi economica
a Principatelor şi de aceea a gravitat continuu spre
marile puteri vecine fără concursul cărora era evident
Că izvorul suferinţelor tuturor categoriilor sociale mi
putea fi secat.

In urmărirea ţelurilor ei orientale, Rusia a venit,
din interes, în ajutorul acestor aspiraţmnî. Spre sfâr-
şitul secolului XVIII şi începutul celui următor,
s'au succedat numeroase «arzuri 9 adică plângeri dSe

Vâcărescu lnă dispoziţia fericita, părăsită însă odată
ci; /cşirea Ini din dregătorie, ca aceşti slujbaşi să nu
poată Ji înlocuiţi decât pentru vina dovedită prin
judecată dinaintea marelui vistier.

Zadarnice şi dispoziţiile din'codul dela 1780 al lui
Alexandru Ipsilanti, precum şi instrucţiile dela 1797

• ale acestui Domn cu privire la împlinirea îndatoririlor
ispravnicilor, zapciilor de plăşî şi polcovnicilor de
judeţe.

Acelaşi Domn, silit de plângerile proprietarilor, a
reînfiinţat la 1790 gloaba pe vitele de pripas, dar, în

.speranţa că va împiedica abuzurile în perceperea ei,
n Mcut-o venit îu folosul poditului uliţelor Bucure-
ştilor, în loc de a o atribui marilor voinici după obi-

• ceinl dinainte de reforma lui Mavrocordat. Procedura
prevăzuta în codul lui Ipsilanti pentru perceperea

• acestei gloabe de către vornicii sateior, prezintă însă
mai multe lacune faţă de cea introdusă de Grigore
Ghica în Moldova la 1776 şi care, admisă în urmă

:şi de Regulamentul Organic, este în liniile ei generale,
aceeaşi ce se urmează şi axi.

I n zadar repetatele ordine date de diferiţi Domni
-dregătorilor «să părăsească fiecare diu cele rău obiş-
nuite trecute hotărîri », să nu îngăduie subalternilor

•« orânduiţi cu xapcialâcuri,.. a jefui», ci «fieştecare
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ţării către Poartă, urmate de tot atâtea hatişerife
împărăteşti făgăduind uşurări de dări şi de rechiziţii,
plata cinstită a furniturilor şi stabilitate măcar de
câţiva ani a Domnilor, făgăduinţe niciodată res-
pectate.

De alta parte, curentul de idei al tnarei revoluţii
franceze s'a abătut şi pe la noi. Spre sfârşitul sec.
XVIII, boieri secundari din provincie îndrăznesc
să se răsvrătească împotriva ordinelor domneşti
ţi să dea dovadă de «cuget a nesupunerii franţu-
zeşti t. Mai grav decât atât, ţăranii chiar cutează să
se ridice împotriva vechililor şi până şi a autorită-
ţilor domneşti.

Mişcarea lui Titdor Vladimirescu în Muntenia a fost
izbucnirea violentă a nemulţumirilor ce clocoteau de
mult în diferitele straturi ale societăţii şi această
sguduire s'a resimţit până la Constantinopol atrăgând,
mai mult decât orice jeluire, atenţia şi a Rusiei şi a
Turciei asupra stării interne a Principatelor române.

DELA 1833 PA.^1 LA MAREA UNIRE

Regulamentele Organice, elaborate, zece ani mai
târziu, de o comisiune de 8 boieri, sub supravegherea
Rusiei, aveau să aducă o transformare profundă în
administraţia locală a Principatelor,'

Diviziunile teritoriale au rămas cele vechi. Căimă-
câinia Craiovei a fost însă desfiinţată printr'un ofis
al lui Kisseleff dela 13 August 1831. In Muntenia, o
comisie a lucrat pană la 1844 la modificarea hotarelor
judeţelor, începând dela Olt şi sporindu-le întinderea,
astfel încât a dispărut judeţul Săcuenilor, care cu-
prindea câte o parte din actualele judeţe Prahova şi

Buzău. In Moldova s'au desfiinţat, încă deia
judeţele Hârlău, Cârligatura şi Herţa.

Iată cum rezuma Barbu Ştirbei, viitorul Demni,
într'un raport dela 1832 către generalul Kisseleff,
viţiile administraţiei judeţene sub vechiul regim:
a) ispravnicii cumulau atribuţii administrativo şi ju-
decătoreşti; b) în sistemul impozitului de repartiţie»
unitatea fiscală fiind grupul de indivizi, xts liiuie,
ispravnicii trăgeau foloase personale din gruparuu ar-
bitrară în li ude a birnicilor din sate; c) îşi fttecnu
izvor de venituri din repartizarea între sate ii utdhi-
ziţiilor în natură, sau din corvezile pentru .săvârşirfîi
lucrărilor publice; d) zapciii, cad aveau sub admini-
straţia lor aproape 10.000 oameni, nu primeau docilt
15 lei vechi leafă pe lună şi-şi mai cumpărau ţji po-
sturile; e) saraeşul (casierul) judeţului era retribuit:
cu 100 lei vechi lunar, dar plătea marelui vistier douft
mii, d u d mii, sau chiar 20.000 lei anual. Aceste
abuzuri au putut fi curmate, măcar Î11 parte, p r i n :
a) sporirea lefurilor; b) separaţia atribuţiilor admi-
nistrative şi judecătoreşti; c) introducerea impozi-
tului de cotitate; d) desfiinţarea corvezilor şl recl.ii-
ziţiilor în natură; e) săvârşirea lucrărilor publice priit
contracte ori în regie cu sume din casa de rezerva^
sau împărţite proporţional între dajnici; j) f ixarea
preţului zilei de lucru şi al chiriei carelor sătenilor»

Ispravnicii s'au numit în Muntenia, în urma p r o -
punerii lui Barbu Ştirbei, cârmuit ori, iar în Moldova
li s'a zis ispravnici administratori. Ei aveau să fie
numiţi de Domn, pentru 3 ani, dintre doi candidaţi
propuşi de sfatul administrativ. Ui s'au lăsat numai
atribuţii administrative. Depindeau de ministrul d e
Interne, dar primeau ordine şi dela ceilalţi miniştri»
dela fiecare întru cât privea treburile departamen-
tului său.

Î eafa ispravnicilor a fost urcată dela 500 la i.ooo
lei vechi, sau 381 lei aur de atunci, ceea ce echivala
cu 1143 lei aur dela 1914, dată la care prefecţii nit
primeau decât 800 lei şi ar face azi 25.600 lei îu loe
de 22,250 cât este. leafa prefecţilor.

Cancelaria cârmuitorilor de judeţe se compunea
dintr'un sameş sau cap al cancelariei, numit în aceleaşi
condiţii ca şi ispravnicii, un ajutor al sameşului şi doi.
scriitori. Sameşii au primit 300 lei vechi pe Junii,.
echivalenţi cu 342 lei aur dela 1914; scriitorii a l t e
60 lei vechi, sau 69 lei aur dela 1914,

Judeţele nu aveau personalitate juridică, Procla-
maţia dela Islaz, la 1848 cerea, în punctul 10, <( dreptul
pentru fiecare judeţ de a-şi alege dregătorii săi », iar
Kogălru'ceanu, tot atunci, recunoştea dreptul fiecărui
ţinut, oraş şi comună, de a-şi controla administraţiile-
şi interesele locale prin sfaturi ţinutale, municipiile
şi comunale.

In şedinţa dela 15 Noemvrie 1857 a Divanului-
ad-hoc al Moldovei, Kogălniceanu releva că tonte
interesele generale şi locale erau centralizate în maiuiJe-
guvernului şi susţinea creaţia unor consilii geiiernle
cari să hotărască asupra intereselor ţinutale, şi a unor
consilii de ocoale şi săteşti asupra intereselor locale.
In şedinţa dek 13 Decemvrie s'a făcut apoi propu-
nerea de recunoaştere a ţinuturilor ca persoana-
morale şi de înfiinţare în fiecare ţinut a unui consiliu
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ales, însărcinat cu votarea bugetului, cercetarea
socotelilor, repartizarea contribuţiilor directe şi pro-
punerea măsurilor de interes ţinutal. Propunerea a
fost admisă în unanimitate. In proiectul de constituţie
elaborat la 1859 de Comisia Centrală dela Focşani, se
prevedea înfiinţarea de consilii ţinutale, municipale
şi comunale, cn competenţă în chestiunile de interes
local, sub supravegherea Domnului şi a Adunării spre
a nti-şi depăşi atribuţiile şi a nu vătăma interesele
generale.

Acest deziderat a fost, în ce priveşte judeţele,
transformat în proiect de lege la 20, Noemvrie 1861
<le Comisia Centrală dela Focşani, dar n'a fost tradus
în fapt dccîlfc prin legea votată la 10 Martie 1864,
şi promulgată de Vodă Cuza la 31 Martie următor,
enre a înfiinţat consiliile judeţene.

Numărul plftşilor fiecărui judeţ a fost redus. Admi-
nistratorii de plasă au fost intitulaţi sub cânmtitori
în Muntenia, -privighetori de ocoale în Moldova. Se
numeau, tot pe trei sini, în modul următor: cârmuî-
tortil judeţului, împreună cu boierii proprietari din
judeţ în Muntenia, cu vornicii satelor din judeţ
în Moldova, prezentau Sfatului Administrativ
cate doi candidaţi pentru fiecare plasă sau ocol,
dintre boemaşî, mazili sau neamuri, proprietari în
judeţ. Sfatul prezenta aceste liste Domnului, care
alegea.

Leafa zapciilor a fost urcată la 200 lei vecbi în
Muntenia, ceea ce echivalează cu 228 lei aur dela 1914,
sau 7,296 lei de azi când retribuţia pretorilor variază
între 7,840 şi 13.580 lei.

Privitor la ispravnici şi zapcii, Regulamentul Or-
ganic prevedea că deoarece li se dau lefuri suficiente,
a de acum înainte nu vor putea să ceară nimic dela
locuitorii satelor, nici să primească ceva, sub orice
numire va fi %. Asemenea dispoziţii se repetaseră de
multe ori dela Constantin Mavrocordat încoace.

In sarcina zapciilor de plăşi era lăsată concentrarea
impozitelor din ocolul lor şi transmiterea la reşedinţa,
judeţului. Mai aveau să apere pe săteni de îiăpăstuiri,
raportând cârinuitorului şi având dreptul, dacă acesta,
nu hi a măsuri, să se adreseze direct ministrului de
Interne.

In Moldova, o circulară din Decemvrie 1840 pre-
ciza îndatoririle privighetorilor de ocoale, relativ
la starea sanitară, lucrul câmpului, drumuri, poduri,,
magazii de rezervă şi, — dispoziţie interesantă, — îi
obliga să observe ca orândarii dela sate sa nu însăr-
cineze pe locuitori cu datorii pe băutură peste sume-
ce se fixau anume.

In ce priveşte comunele, trebue să deosebim capi-
talele, celelalte oraşe şi satele,

In Bucureşti se înfiinţa un Sfat Orăşenesc,̂  ales
după cum urmează; în fiecare coloare locuitorii întru-
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anume condiţii de vârstă şi de cens, convocaţi
de preoţi în urma circularii ministrului de Interne,
alegeau, pentru trei ani, pe deputaţii colorilor; aceştia
alegeau apoi pentru un an: cinci membri neretribuiţi
ai sfatului orăşenesc, dintre proprietarii de case sau
de moşii de o anume valoare şi o comisie de io membri,
însărcinată cu alcătuirea bugetului, ce se supunea
aprobării marelui vornic dinăuntru, şi cu controlul
socotelilor anuale.

Preşediutele sfatului orăşenesc era numit dintre
membrii fui, de Doimi, asupra propunerii marelui
vornic.

Sfatul se aduna cel puţin de două ori pe săptămână
în casa oraşului şi se ocupa numai de chestiuni eco-
nomice ţi edilitare. I,a toate desbaterile asista un
comisar al guvernului, care raporta marelui vornic
orice constatare făcea de «necredinţă sau lenevire».
^ Veniturile oraşului se compuneau'mai ales din ze-

cimi adiţionale la capitaţie ţi patentă şi din accize
sau mansupiiri, care se arendau la mezat, membrii
sfatului fiind opriţi prin legea munteana dela 1833
de Q le lua ei în arendă. Casierul sfatului era ales de
sfat şi ietribuit. Nu putea face nicio plată fără auto-
rizaţie scrisă, semnata de toţi membrii sfatului. Era
răspunzător pentru orice furtişag sau rea folosire
a sumelor încredinţate îui.

Regulamentul Organic intra în amănunte cu pri-
vire la hotarele capitalei, la pavarea uliţelor, la lăr-
girea lor, la ridicarea gunoaielor, la înfiinţarea de
pieţe f i ltru desfacerea alimentelor, la îndestularea

. oprindu-
mautânle pe lângă bisericile din oraş.

La Iaşi, sfatul orăşenesc a fost compus din 5 tiieiuhri,
umil ales de Obişnuita Obştească Adunare diu sânul «,
ceilalţi patru de către starostii corporaţiilor. l-Uitftrî-
rile sfatului nu se puteau pune îu lucram fiirîi apro-
barea marelui voinic, iar socotelile comumn uvtau
să fie cercetate de controlorul finanţelor StsdtiluL

Pentru celelalte oraşe şi târguri, Reculului'ului
Organic prevedea că-şi vor putea administra « niiih'riul-
nicele interesuri» prin câte un sfat de pafcm nirml uri în
Muntenia, de trei membri în Moldova, zis « umilii-
strat» şi ales de orăşenii cu un anumit cens. [tipniv-
nicul judeţului avea să vegheze ca 11 icni Inii m:!.irlii:sl ru-
tului să nu abată « către al lor în pnvK» folos, i w a <cv
s'a hărăzit spre binele ob.ste.se»,

O lege îmmteană din 1834 ordonă pe liin^u _fi<vuR>
târg şi mahala de oraş o «cutie» alimentata iluttr'mî
adaos la dajdia orăşenilor, într'o proporţie mai niiiu;
decât adaosul pentru cutiile săteşti, deoarece prutul
orăşeni stăpânirea face mai multe jertfe. I.)c» iiltu i>urltî
«oraşele şi târgurile având nevoie de negustori î mwt;-
riaşi, iar satele de plugari şi muncitori, se cu vi nu ,̂ ă fie
oarecare împiedicare pentru aceştia din urnin cu aii tm
poată năvăli cu atâta înlesnire în laturile1 o.ni.şdi>r şi
târgurilor, din care cauză munca pământului M? îm-
puţinează şi scumpetea în oraş şi târguri crcţilc \iv
fiecare zi». Este interesant că tocmai acelcaft ;n^
mente motivaseră înfiinţarea, la 1704, ^ I
de mare vornic al oraşului Bucureşti, cu
de a ţinea la curent catastihul locuitorilor
Capitală, pentru a nu se strecura printre ti ^
fărâ a contribui la sarcinile orăşeneşti, clar (Vi
concurenţă târgoveţilor şi scumpind traiul. Mnrvlt*
vornic al poliţiei a funcţionat şi în epocii rotţulauii'H-
tară, cu însărcinarea de a percepe dările stnlinilur fi in
oraş şi de a controla, în fiecare an, împreuna t:n
mitropolitul, marele ban şi deputatul do Tlfnv, a
telile sfatului orăşenesc al Capitalei.

Cât priveşte satele, Regulamentul Orgnrue li
ca vor putea alege, în Muntenia câte un pilrcftlub, îu
Moldova câte un vornicel «ce sunt ca o pitlîţii; 111
sat», însă priu ştirea şi cu învoirea atât a (.-.ârmuUu-
rului judeţului, cât şi a stăpânului îuoşk-î. <M!II]>A
vecbiul obiceiu». Pârcălabul sau voinicelul piM'ie-
peau capitaţia, pentru care locuitorii sutelor i:>t;iu
solidar răspunzători. Iu caz că întâmpinau ilificulUi^i
îu percepere, cereau mai întâi concursul propiU-Va-
ntlui şi, dacă acesta era ineficace, se adreasui oAnuut-
torului de plasă.

Se înfiinţa o cutie obştească a satului, aSimtMitutn
mai ales dintr'un adaus la capitaţie şi a cărei juţestiiinr
era încredinţată unui sfat de 6 locuitori sileşt, ÎJH-
preutiă cu preotul şi cu proprietarul stui vuchHnl
acestuia. Cutia satului servea la plata pârcntuhithti
sau vornicelului şi mai ales la completarea linsei ST
se putea ivi în suma capitaţiei satului, pe urtua l u a ţ i i
sau mutării sătenilor, îu intervalul de 7 ani ilela o
catagrafie (recensământ) la alta. In Moklovn, în-
strucţii diu anii 1834, 1840 şi 1843 obligau jx; vtn-
mcei să urmărească pe tâlhari, să supraveghere pe
orice nou venit în sat, să îndemne pe săteni .sft-şi
facă gradiui de legume, aă întreţie aniiftsnrî MÎ ber-
beci pentru reproducere. '
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O lege nmnteană din 1833 obliga pe săteni să clă-
dească, după un plan dat de stăpânire, o casă a sa-
tului, în care .să ,se păstreze arhiva, să se adune epi-
tropii cutiei .săteşti şi judecătoria sătească de pace,
sau « judeţul .sătesc », înfiinţat de Regulamentul Orga-
nic şi care a funcţionat câţiva ani.

Pesfiinţându-se prin Regulamentul Organic vor-
nicin da pripas, o lege nmnteauă din 1832 îndatora
fiecare sat să aibă văcari plătiţi, puşi sul) supravegherea
proprietarului .si a cnrnuiitorului de plasă, Proprie-
tarul vitelor priii.se în semănături piătea o despă-
gubire interesatul ni şi o amendă în folosul cutiei
HstlcşLi. Juniţii .satelor erau delegaţi, pe rând, pentru
cercetarea stricăciunilor ])rieinuite de vite, şi raportau
celorlalţi juraţi şi Htăpânului moşiei. O întreagă pro-
cedura era instituită pentru a da de urina proprie-
tarului vitei. Asemenea dispoziţii existau în Moldova
încă dela 177(1.

I n Muntenia, la 1851, Barbu Ştirbei a reorganizat
sfiitul sătesc. I,-a compus din pârcălab, 1111 reprezen-
t a n t al proprietarului şi doi sau patru «deputaţi»
aleşi, de toţi câţi plăteau capitaţia, dintre sătenii
fruntaşi. Acest ahit nu era însă chemat sa delibereze
asupra intereselor .satului. Kra mimai un organ de
execuţie al organelor administrative superioare, Mai
aveii ^ atribuţii judecătoreşti pentru pricinile mici
dintre săteni şi pentru neînţelegerile dintre proprie-
tari .şi dăcaşi cu privire la lucrarea pământului.

In .yxVmţn rlohi 20 Dcccmviic 1̂ 57 a Divanului
acl-hoc al Moldovei, deputaţii micilor proprietari au
propus statornicirea în deobşte a comunelor şi înfiinţa-
rea (le consilii comunale alese, Miliail Kogălniceami a
observat însă că ducă chestiunea nu prezintă greutăţi
(loiitm satele răvăşeşti, era spinoasă pentru celelalte
«are, cad implica împroprietărirea .satelor şi revi-
zui rea raporturilor dintre proprietari şi ţărani,

înfiinţarea comunei rurale a fost în sfârşit prevă-
zuţii în legea ruralii dela n Iunie X862, votată imediat
dupti asasinarea, la K Iunie, a Ini Barbu Catargi. Era
legea proiectată de Comisia Centrală, Art, 2 dispunea
vii « toate satele enmpn.st: din locuitori.,, aşezaţi pe
moşiile proprietarilor, pe acelea ale Statului, ale niftnă-
«tinlor şi aşezămintelor publice, ,se constituie în co-
mune ». Art. ;j: « 1/ieeare proprietar care are azi pe
moşia su unul .sau mai multe sate ori cătune, va ceda,
mintii pentru totdeauna, cu chirie perpetua, pentru
ii.ştwnren şi întocmirea, teritorială a comunei, câtimea
(ki pământ arătată la art. următor, în care câtime
vu intra şi vatra, satului. Acest loc va avea numirea
d<s pământ comunal, va fornia raza satului şi va treimi
Hil fie laolaltă>>, Art. y: «Tot locul cuprins de drumu-
rile şi uliţele de comunicaţie principală, precum şi
locurile pe care sunt zidite bisericile, cimitirele, casele
de consiliu comunal şi de şcoală, cu împrejmuirile
lor, iui ,se vor .socoti în măsura pământului cedat co-
munei ». Art. 11: «Teritoriul comunal se va hotărnici
şi se va împietri, îuconjurâudn-se cu şanţ sau gard
d e către locuitorii fiecărui sat, sul) supravegherea
consiliului comunul, a proprietarului .şi a guvernului».
I n sfârşit, art. 13 prevedea posibilitatea pentru co-
imtnfl de a răscumpăra de veci dela proprietar terenul
«cdat oi, Astfel st; deosebea, pentru întâia oară, satul

POI'ASUr, DOSHTUJ^UI 5IIIIAII, ŞlTfU AT, ILOT.DOVEI, 1S1J
(CtouiolItoginfiL: <le Lauti Dupri!. Cui, Academici Homime)

de proprietatea vecină şi se crea o proprietate a
satului.

Legea dela 1862 n'a fost însă sancţionată de Vodă
Cuza, deoarece nu corespundea intenţiilor lui în pri-
vinţa chestiunii rurale. • J

*
I(a 31 Martie 1864, Cttza promulgă, în urina

loviturii de Stat, legile sale administrative (pentru
organizarea comunelor urbane şi turale şi pentru
înfiinţarea consiliilor judeţene), menite sa dea o nouă.
aşezare administrativă Prmdpatelor, Privitor la orga-
nizarea comunală, legea lui Cuza împlineşte trei mari
goluri: ea organizează pentru întâia data comuna
rurală, învestind-o cu personalitate juridică; regle-
mentează apoi în mod deosebit administraţhmea
urbana de cea rurală; în sfârşit, asigură indepen-
denţa tuturor comunelor, proclamând ca pe viitor,
atât oraşele cât şi satele, vor forma comune inde-
pendente,

In adininîstaiţiunea judeţeană, se institue mi organ
deliberant, consiliul judeţean, care se întruneşte
periodic şi reprezintă interesele locale, colective şi
ecouomiQe ale judeţului. Alegerea consiliului jude-
ţean se face pe ocoale, plăşi, fiecare dintre ele
având dreptul la doi consilieri, Prefectul, este co-
nrisaniL guvernului pe lângă Consiliu.

Legislaţia lui Cuza, rezultat al studiilor prepa-
ratorii făcute de Comisiunea Centrală dela Focşani,
deschide drumuri noui în administraţie. Legile ulte-
rioare (9 Aprilie '1874—13 Iulie 1894), privitoare ia
organizarea comunelor urbane, legile din 1 Mai 1906
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şi modificările din 29 Aprilie 1908, 1 Aprilie 1910
şi 21 Martie 1912, având im caracter de centrali-
zare mai mult sait mai puţin accentuat, n'au avut
influenţă asupra administraţiei propriu zise.

Aceasta a fost situaţia administrativă a ţării,
expusă în mod sumar, până la răsboiul din 1916.

După răsboiu, organizarea administrativă devine
o problemă capitală, pentrucă ea era menită să dea
\ui ritm de desfăşurare armonică tuturor provinciilor
cale cunoscuseră regimuri de evoluţie cu totul deo-
sebite unele de altele.

In momentul unirii, în Ardeal, era în vigoare legea
XXII din 1886, completată cu decretele II şi XXII
ale Consiliului Dirigent. Bucovina, era administrată
pe baza regulamentului comunal şi regulamentului
electoral comunal, pentru Ducatul Bucovinei, ambele
făcând parte integranta din legea dela 28 August
1908, referitoare la «emiterea unui nou regulament
electoral pentru Ducatul Bucovinei, cu excepţia capi-
talei ţării, Cernăuţii, şi relativa la încorporarea dome-
niilor 1).

In Basarabia, o serie de legi (începând cu legea
din 29 Aprilie 1918, reforma administrativă din 1837
a împăratului Nicolae, legea din 1890 a împăratului
Alexandru), organizează o centralizare din ce în ce
mai accentuată. Era deci necesar ca In momentul
unirii, alături de unificarea legislaţiei şi cu mai multă
trebuinţă să se ridice problema unificării administrative
pentru a se realiza un regim comun de organi-
zare, menit să asigure Ţarii o unitate politică şi
sufletească.

Cu toate acestea, reforma a fost întârziată şi de
abia în 1925, la 24 Iunie, se promulgă prima lege
administrativă a României întregite,

Legea din 24 Iunie 1925 care a fost mai mult o
extindere a legislaţiei vechiului Regat în provinciile
alipite, realizează astfel unificarea administrativă.
Desigur, însă, că ea nu a putut răspunde tuturor
trebuinţelor nouei vieţi administrative româneşti,
mai ales dacă ţinem seamă de faptul că fiecare pro-
vincie avea tendinţa sistemului său administrativ,
care nu putea fi înlocuit imediat cu un sistem admi-
nistiativ complet nou. De aceea, experienţa făcuta
cu legea din 1925 a justificat pregătirea unei noui
reforme administrative, care a fost pusa în aplicare
la 3 August 1929,

Economia acestei legi era deosebită de a legii din
1925, căci prin ea se urmărea mai mult realizarea
unei descentralizări administrative. S'a înfiinţat o
serie de noui institutului, menite sa asigure o mai
mare autonomie în viaţa locală,

Şxperienţa dela 1929 nu a durat însă mult şi, prin
legi modificatoare succesive, s'a revenit aproape la
legea din 1925. Dela 1929 şi până în 1936, am avut
11 legi de modificare şi anume: 1) legea din 31 Dec.
1929, pentru modificarea art, 537, al. I, art. 367, al
I I şi art. 368; 2) legea din 4 Ianuarie 1930, pentru
modificarea art. 294, 297, 298 şi 299; 3) legea din 6
Iulie 1930, pentru completarea art. 247; 4) legea din
6 Iulie 1930, pentru modificarea art. 462; 5) legea
din 29 Ianuarie 1931, pentru modificarea art. .44,
178, 429, 4.30, 433, 437, 453 şi 454; 6) legea din 15

Iulie 1931, pentru modificarea unor dispozitivul! dhi
legea pentru organizarea administraţiuuii locale; y)
legea din 21 Septemvrie 1932; 8) legea din 20 Aprilie
IQ33. pentru modificarea legii de organizare a Comi-
tetelor de Revizuire; 9) legea din 14 Aprilie 1933,
pentru organizarea finanţelor locale; 10) legea di ii
3 Mai 1933 pentru abrogarea unor dispoziţuuiuUu le^ca
de organizare a adniiuistraţiuiiii locale; 11) legea
din 18 Martie 1934, pentru modificarea unor articole
clin legea pentru organizarea administraţîunii lo-
cale.

Experienţele făcute cu legile din 1925 şl iţjaţ),
precum şi preocuparea de a HC da administraţiei un
rost activ în viaţa de Stat, au justificat votarea
nouei legi administrative din 1936,

STRUCTURA ACTUALĂ A ADMINISTRAŢIEI
LOCALE

Vom examina acum organizarea administrativa
a ţării, aşa cum este prevăzută îti legea din 27
Martie 1936 şi regulamentul acastei legi din 18 Fe-
bruarie 1937.

Teritoriul ţării este împărţit, din punct de vedere
administrativ •— aşa cum este prevăzut şi în ar t 4
din Constituţie — în judeţe şi comune.

Atât judeţele cât şi comunele, sunt învestite cu
personalitate juridică, având patrimoniu şi organe
proprii de conducere.

Plasa este o simplă circumscripţie administrativă
a judeţului, fiind necesară în special pentru con-
trolul activităţii autorităţilor locale. Comunele sunt
urbane şi rurale. Comunele rurale, cari se găsesc
în imediata vecinătate a oraşelor, pot fi declarate
suburbane.

Comunele urbane sunt de două feluri: oraşe nere-
şedinţă şi oraşe reşedinţă de judeţ.

Oraşele reşedinţă de judeţ, având o importanţă
economică sau culturală deosebită, pot fi declarate
prin lege municipii. Municipiile sunt supuse, (lin
punctul de vedere al competenţei şi tutelei, aceloraşi
norme ca şi judeţul.

Legea din 1936 dă un regim administrativ special,
comunelor balneare sau climatice.

ORGANELE ADMINISTRAŢIEI LOCALE

A) Co mttnel& sunt administrate de un con-
siliu comunal, ca organ deliberativ, şi de primar ţi
ajutorul de primar, ca organ executiv.

Consiliul comunal este compus din membri
aleşi şi membri de drept.

Numărul membrilor aleşi, în comunele rurale, este
de 10; în oraşele nereşedinţă, numărul consilierilor
aleşi este de 18; în oraşele' reşedinţă ele 28; iar în.
municipii, numărul lor este de 36.

Membrii de drept, recrutaţi din cadrele diferitelor
servicii publice sau întreprinderi, cari au legături cu
administraţia comunală, sunt organe tehnice che-
mate să completeze prin specialitatea lor, .compe-
tenţa consilierilor aleşi,
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: In municipii, funcţionează şi o delegaţie a consi-
liului, care exercită atribuţiunile consiliului în inter-
valul dintre şedinţe, cu excepţia acelor rezervate
lui, în mod exclusiv.

Consiliul comunal are iniţiativă şi decide în toate
problemele de interes local; el e dator să se ros-
tească asupra tuturor chestiunilor ce i s'ar deferi în
liaza legilor, şi să execute dispoziţiunile de interes
general, luate de autorităţile centrale, în limita com-
petenţei lor legale.

Consiliul comunal se întruneşte ori de câte ori este
nevoie şi în orice caz, col puţin odată pe hnm, m
urma convocării făcute de primar sau de ajutorul
său împuternicit, Şedinţele consiliului se ţin numai
îti localul primăriei, fiind necesară pentru deliberare,
majoritatea absolută a membrilor. Deriziunile con-
siliului se iau cu majoritatea absolută a membrilor
prezenţi, iar în caz de paritate, propunerea este
respinsă.

Priwarul este ales de consiliul comunal, dintre
consilierii aleşi. El este conducătorul administraţiei
comunale şi, în această calitate, numeşte şi îndepăr-
tează din serviciu pe funcţionari, în baza formelor
prevăzute de lege; el administrează interesele comunei;
reprezintă Î11 justiţie, este ofiţer de stare civilă şi cap
al poliţiei comunale.

SJ A d m inistraţia judeţului e s te încre-
dinţată consiliului judeţean, ca organ deliberativ al
dclegaţiutrii judeţene, şi prefectului.

Coti sili u l judeţean este alcătuit din membri
aleşi şi membri de drept.

Numărul membrilor aleşi este stabilit în proporţie
cu populaţiunea judeţului, exceptând locuitorii muni-
cipiilor şi oraşelor de reşedinţă — fără deosebire de
sex sau vârstă—astfel: 24 pentru judeţele cu
populaţitme până la 200,000 locuitori; 30 la o popu-
laţiune până la 400.000 locuitori; 36 pentru o popu-
laţiuiie mai mare,

Membrii de drept se împart în două categorii: unii
au vot deliberativ, iar alţii au vot consultativ.

Membrii consiliului judeţean se coustitue prin ale-
gere, în următoarele cinci couiisiiini: comisiunea admi-
nistrativă, financiară şi de control; comisiunea de
lucrări publice, comisiunea economică, comisiunile
cultelor şi învăţăm autului, comisiiuiea sanitară sau
de asistenţă, înecare comishine alege câte un raportor
dintre membrii aleşi; aceştia împreună, formează dele-
gaţiunea permanentă. Consiliul judeţean se întruneşte
în localul prefecturii, în sesiuni ordinare şi extra-
ordinare, Sesiunile ordinare încep la 1 Februarie şi
1 Iunie ai fiecărui an şi durează până la terminarea
lucrărilor. Convocarea în sesiuni extraordinare se face
de Ministerul de Interne, din oficiu, sau în urma
cererii motivate, fie a prefectului, fie a unei treimi
din numărul consilierilor, ori de câte ori interesele
judeţului ar cere-o, sau guvernul ar găsi necesar.

Consiliul judeţean are dreptul să resolve toate
chestiunile de interes judeţean,

' Delcgaţiunea permanentă se compune
din cei cinci raportori ai comisiunilor şi are atribu-
ţiunea să înlocuiască consiliul judeţean în intervalul
dintre sesiuni şi să decidă în locul lui, în limitele

conferite de consilieri, Legea prevede anumite ma-
terii, care nu pot fi conferite delegaţiiiuii permanente,

In afară de atribuţitmile delegate, ea mai are si
următoarele atributului proprii: verifică conturile de
gestiune ale oraşelor nereşedinţă şi comunelor rurale;
ia măsuri pentru apărarea judeţului în justiţie; inspec-
tează, coutroleazâ şi îudruinează administraţia servi-
ciilor judeţene; întocmeşte, împreună cu prefectul,
proiectul de buget; este organ consultativ al prefec-
tului, în orice chestiune de interes local.

Prefectul, Legea rezervă im rol deosebit de
important prefectului, care este reprezentantul guver-
nului în judeţ şi capul administraţiei judeţene, In cali-
tate de reprezentant al guvernului, prefectul supra-
veglu'ază toate serviciile publice şi aşezămintele parti-
culare din judeţ—cu excepţia celor depinzând de
Ministerele Apărării Naţionale şi al Justiţiei — şi
are obligaţia să le inspecteze cel puţin odată pe an,
raportând ministerului, respectiv.

Prefectul este capul poliţiei şi jandarmeriei, cu
dreptul de a lua toate măsurile pentru a asigura
paza şi liniştea publică, dispunând de forţa armată,
Iu calitate de cap al administraţiei judeţene, pre-
fectul nunteşte, înaintează, licenţiază şi are acţiune
disciplinară asupra tuturor funcţionarilor judeţeni şi
asupra primarilor şi ajutorilor de primari din judeţ,
cu excepţia primarului din oraşul de reşedinţă. El
convoacă funcţionarii locali la conferinţe periodice
de perfecţionare şi face, împreună cu organele locale
de Stat, diferite anchete Ia faţa locului, pentru a se
constata anumite stări de fapt şi a se avisa asupra
măsurilor de îndreptare.

Consiliul de prefectură. Pentrii ca pre-
fectul să fie informat asupra situaţiiuiii din judeţ ţi
să supravegheze mersul şi activitatea tuturor servi-
ciilor, legea înfiinţează consiliul de prefectură, com-
pus din toţi capii serviciilor locale. Prin acest mijloc,
se realizează o colaborare a acestor servicii şi un con-
trol reciproc al activităţii lor. Legea din 1925 a creat
pentru prima dată consiliul de prefectură. Insă, astfel
cum a fost organizat,' acesta nu a dat roade, peu-
trucă era un simplu organ consultativ al prefectului,
şi prefectul nu era obligat să-1 convoace.

Legea actuală transformă consiliul de prefectură
într'un adevărat organ administrativ, asîgurându-i o
activitate continuă şi luând măsuri pentru ca parti-
ciparea membrilor să fie efectivă.

Consiliul de prefectură are de scop sa asigure bunul
mers al tuturor serviciilor din judeţ, sa coordoneze
şi să armonizeze activitatea lor, să înlăture dificul-
tăţile ce s'ar ivi în aplicarea legilor şi regulamen-
telor, şi să asigure aplicarea reală a tuturor măsurilor
luate de puterea centrală.

Membrii consiliului sunt obligaţi să raporteze situa-
ţia serviciilor ce conduc, nevoile ce au şi dificultăţile
ce se ivesc, propunând măsurile de luat. Consiliul,
este de asemenea organ consultativ al. prefectului,
în calitatea lui de reprezentant al puterii centrale.

C) Durata consiliilor locale L e g i l e a n t e -
rioare prevedeau o durată determinată consiliilor
locale (4 ani, 5 ani, 8 ani), urmând ca, la ex-
pirarea ei, sa se facă noui alegeri.
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Noua lege prevede că durata consiliilor locale
este nelimitată, pentru a se asigura astfel o con-
tinuitate a activităţii lor.

Pentru a se împiedeca însă tendinţele de disolvare,
legea dispune că din trei în trei ani se vor face ale-
geri de împrospătare a consiliului, pentru jumătate
din nuuiărut consilierilor aleşi. In acest mod, durata
consiliului este nelimitată, iar mandatul consilierilor
aleşî este de 6 aui. Se respectă astfel, deopotrivă şi
nevoile de primenire ale consilierilor, pentru a se da
impuls nou administraţiei şi imperioasa nevoie ca
aceste consilii să aibă o acţiune continuă şi netitr-
buiată pentru îndeplinirea programului lor.

Iu anumite cazuri limitate, enumerate de lege,
consiliile locale pot fi ăisolvale prin decret regal
la judeţe, municipii şi comune urbane — pe baza
raportului motivat al Ministerului de Iuterne —
iar pentru comunele rurale, prin deciziunea Ministe-
rului de Interne, pe baza raportului motivat al pre-
fectului respectiv.

Consiliile judeţene şi comunale pot fi disolvate
numai în următoarele cazuri: dacă după trei convo-
cări consecutive, consilierii respectivi nu s'au adunat
în. număr legal; dacă numărul consilierilor s'a redus
din cauze legale la o jumătate, şi nu se mai poate
completa prin supleanţi; când s'a adus comunei rurale
o modificate teritorială, câud se constată, prin hotă-
tîie judecătorească, că un consiliu a săvârşit fapte
grave, cu călcarea legilor, şi cari au păgubit inte-
resele administraţiei; când consiliul, ieşind din atri-
buţiunile sale, a luat, în calitate de corp constituit,
hotărîri cu caracter politic; când prin actele sale,
consiliul compromite siguranţa Statului sau interesele
naţionale; câud prin trecerea comunei dela o cate-
gorie la alta, s'ar mistifica numărul membrilor care
compun consiliul; când nici unul dintre membrii aleşi
nu îndeplineşte condiţiunea de a fi ales primar.

FUNCŢIUNILE; ADMINISTRAŢIEI FOCALE

Legea defineşte şi funcţiunile generale ale ad-
ministraţiei locale, organizând pentru întâia oară,
după un pian raţional, serviciile menite a le satisface.

Serviciile administrative, Iu adminis-
traţiunea judeţeană funcţionează în mod obligatoriu
următoarele servicii şi biurouri:

1. Binroul mobilizării şi organizării naţiunii şi
teritoriului (M.O.N/f.) având ca atribuţiune specială
întocmirea, executarea şi coordonarea lucrărilor ce
privesc apărarea naţională, apărarea populaţmnii şi
a teritoriului, mobilizarea, instrucţia premilitară şi
apărarea pasivă.

Pe lângâ fiecare judeţ şi fiecare oraş reşedinţă
funcţionează câte o conusiune de apărare pasivă,
în compunerea căreia intră toţi conducătorii servi-
ciilor publice locale.

2. Contenciosul, care are în atribuţiunea sa stu-
dierea tuturor chestiunilor juridice interesând admi-
nistraţia respectiva, intentarea de acţiuni, etc, şi
darea de aviss şi cousultaţiuni serviciilor,

3. Serviciul administrativ, cu biurourile: persona-
lului, administraţiei de Stat, administraţiei locale,

statistic, cultural, de petiţionare, registratură şi
arhivă.

4, Serviciul financiar şi de contabilitate, cu ruină-
toarele birouri: contabilitate judeţeană, contabilitate
comunală şi biuroul economic.

5, Serviciul technic al ânmmrihr;
6, Serviciul sanitar şi de ocrotire;
7, Serviciul veterinar;
Pentru inuncipii sunt obligatorii următoarele

servicii: serviciul administrativ, serviciul financiar şi
de contabilitate, serviciul technic, serviciul sanitar
şi de ocrotiri sociale, serviciul veterinar şî 7.00-
technic, serviciul sau biroul salubrităţii, şi biurourite:
secretariat M. O. N. T., contencios, statistic, stare,
civilă, economic şi cultural.

In oraşele reşedinţă sunt obligatorii următoarele
servicii: serviciul administrativ, serviciul financiar
şi de contabilitate, serviciul sanitar şi de ocrotire,
serviciul veterinar şi zootectmic, şi bîurourile: secreta-
riat, M.O.N.T. contencios, statistic, stare civilă, eco-
nomic şi salubritate.

In oraşele nereşedinţă sunt obligatorii urmă-
toarele biurouri: administrativ, econotnie, financiarei
contabilitate, M.O.N.T., şi stare civilă,

In afară de aceste servicii şi biurouri, obligatorii
pentru fiecare categorie de aclmiuistraţhuie, dupîl
distincţiuaile arătate mai sus, legea prevede şi înfiin-
ţarea altor servicii şi biurouri şi dcsvoltarea celor exis-
tente, dacă resursele bugetare permit.

Serviciile sau biurourile se pot crea sau. tlesvoUţi
numai pe bază de regulament special, aprobat de
autoritatea tutelară, justificându-se priutr'uu raport
separat necesitatea serviciului şi aratândn-se dispo-
nibilităţile bugetare, Acest regulament special va
prevedea şi personalul absolut necesar.

In regulamentul legii administrative sunt prevă-
zute atribuţiunile proprii ale fiecărui serviciu şi
biurou, astfel că în acest mod se sistematizează acti-
vitatea admitiistraţiunilor locale. Din acest punct
de vedere, sistemul reprezintă un real progres *sn
organizarea administrativă,

Edilitate, nrbanism. Pe lângă creaţia acestor
funcţiuni, legea din 1936, ia anumite măsuri pentru
a asigura desvoltarea raţională a comunelor,

Legea comunală din 1894 obliga comunele (art, 94)
să aibă, în termen de 4 ani, uu plan pentru alinierea
străzilor şi pieţelor, care însă nu s'a îndeplinit. Aceeaşi
soartă a avut şi dispoziţiunea art. 69 al legii din 1925,
ca şi art. 115 al legii din 1929.

Prima obligaţie pe care legea actuală o impune
comunelor urbane în acest scop, este întocmirea
planurilor de situaţie şi sistematizare.

Dacă comunele nu au mijloace materiale să întoc-
mească imediat aceste planuri, ele sunt obligate ca
la începutul fiecărui an bugetar să depună la Cnsa
de Depuneri o cotă anuală, care se fixează de organul
tutelar, cu ocazia aprobării bugetului. Numai după
ce vărsămintele au completat suma necesară, ea se
va ridica şî se va folosi exclusiv în acest scop. Şub
niciun motiv nu se va putea da acestor sume o altu
destinaţie. Planurile se întocmesc de serviciile tehnice
respective, sau prin licitaţie restrânsă, la care pot
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participa numai specialiştii; se aprobă apoi de con-
siliul respectiv, cu avizul conform al Comitetului
technic superior. Planurile comunelor rurale se aprobă
numai de consiliul judeţean, nici o modificare nu se
poate aduce planului aprobat, decât prin decret
regal, după propunerea Ministerului de Interne, la
cererea consiliului respectiv şi cu avizul Consiliului
technic superior. Dispoziţiuni speciale uşurează exe-
cutarea planului şi asigură respectarea lui. Printre
acestea, sunt obligaţiunile particularilor de a achita
anticipat costul lucrărilor edilitare şi de a preda în
mod gratuit comunelor străzile şi trecerile deschise;
de asemenea, obligaţiunea proprietarilor riverani de
a contribui, în parte, la cheltuelile făcute de admi-
nistraţie pentru deschiderea străzilor, pasagiilor şi
pieţelor, dacă ele au mărit valoarea imobilelor; în
sfârşit, s'a recunoscut comunelor, prin art. 196, drep-
tul de a percepe cotizaţiuni pentru îmbunătăţiri care
mi pot fi suportate din veniturile ordinare şi care
folosesc în deosebi unei categorii de locuitori.

Procedura de petiţionare. L,egea actuală
ia primele măsuri pentru reglementarea şi raţio-
naliz-aiea vieţii administrative. In acest scop, ea orga-
nizeazâ procedura de petiţionare, pentru ca o petiţie
să treacă îutr'un anumit termen pe la toate servi-
ciile competente şi să capete o soluţiune definitivă.
Pe lângă fiecare comună urbană, prefectură de judeţ,
şi la sediul Ministerului de Interne, funcţionează un
biurou special pentru primirea cererilor. Servicîttl com-
petent primeşte dela acest biurou petiţia, şi referă
capului administraţiei, pentru a o soluţiona. Admi-
nistraţia este obligată să soluţioneze cererea şi sa o
comunice în termen de 30 de zile, sub sancţiunea
de refuz de serviciu a funcţionarului vinovat,

Contra soluţiei date, particularul interesat are
drept să se adreseze autorităţii superioare competente
care se va pronunţa în termen de 10 zile. In comu-
nele rurale, serviciul de primire al petiţiilor adresate
comunei, judeţului sau Ministerului de Interne, este
îndeplinit de notar, care e obligat sa şi redacteze
petiţiile sătenilor. Notarul este, de asemenea, obligat
sa primească petiţiile adresate de săteni, chiar altor
administratului publice şi să le înainteze acestora,
de urgenţă.

Funcţionarii administra ţii lor locale
sunt de două categorii: funcţionari locali (ai ju-
deţului sau comunei) şi reprezentanţi ai puterii
centrale. Pentru ambele categorii de funcţionari,
legea stabileşte noni condiţiuni de recrutare şi anume:
diplomă universitară şi diplomă de absolvire a cursu-
rilor de pregătire teclmică profesională,

Funcţionarii clin administraţiunea locală, repre-
zentanţi ai puterii centrale, sunt -pretorul şi notarul.

Pentru a le asigura o activitate continuă şi inde-
pendentă, legea nouă crează acestor funcţionari^ o
situaţiune juridică mai bună ca în trecut; în special
pretorul este stabil din momentul numirii şi poate
fi declarat inamovibil după 5 ani dela numire, în
urma unei iuspecţhiui speciale. Atât pretorii cât şi
notarii sunt ofiţeri de poliţie judiciară, In cadrul
circumscripţiei lui, pretorul are aceleaşi atribuţiuui
ca şi prefectul.

Notarul este organul de îndrumare şi capul cance-
lariei comunale. El întocmeşte şi contrasemnează
actele de stare civilă şi hotărăşte măsurile pentru
executarea decizitmilor consiliului comunal. Legea
atribue notarului încă un rol important: el este sfă-
tuitorul sătenilor, fiind obligat să, le asculte nevoile,
să le redacteze petiţiile şi plângerile, cu un cuvânt!
să-i ajute pentru satisfacerea intereselor ce au.

Organizaţia răspunderii. Spre a împie-
dica activităţile arbitrare, legea organizează o repre-
siune disciplinară şi o responsabilitate civilă. Repre-
siunea disciplinară este de două grade: suspendarea
şi revocarea.

Responsabilitatea civilă constă Î11 obligaţiunea pre-
fectului, primarului, ajutorilor de primari, membrilor
consiliilor şi _ delegaţiilor, precum şi funcţionarilor
administraţiei locale, sa despăgubească administraţia
respectivă sau pe particulari de orice pagubă le-ar
fi cauzat, printr'un act făcut fără competenţă sau
cu rea credinţă. Ordinul scris dat funcţionarului, îi
conferă acestuia dreptul să cheme în garanţie pe
autorul ordinului; aceasta însă, nu-1 liberează de
răspunderea personală, decât dacă a raportat în
scris, arătând viţiile actului.

ASOCIAŢII ADMINISTRATIVE

Dreptul de asociaţiune ale adniinistraţiuuilor co-
munale, în vederea unor scopuri determinate, este
de mult recunoscut în legislaţia noastră, începând
cu legea din 7 Mai 1887 şi continuând cu legile din 1904,
1908, 1925 şi 1929. Legea actuală recunoaşte drep-
tul comunelor şi judeţelor de a se asocia, fie între
ele, fie cu Statul, în vederea realizării unor anumite
lucrări sau întreprinderi de ordin economic, cultural
sau sanitar.

Asociaţiutiile sunt persoane juridice şi au ca veni-
turi numai contribuţia unităţilor asociate, iar chel-
tueli, numai plata • lucrărilor de efectuare,

ADMINISTRAŢIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Municipiul Bucureşti a avut până la legea din
6 Februarie 1926, o organizaţiune similară celorlalte
comune urbane. De altfel, chiar această lege se mul-
ţumeşte să dea un aspect propriu numai cadrului
administrativ al oraşelor. Iu privinţa atribuţiunilor
însă, sunt aceleaşi norme ca şi la celelalte comune
urbane. I,a .5 August 1929, a intervenit o nouă lege
pentru administrarea municipiului Bucureşti, care
este în vigoare şi azi, cu modificările aduse prin
noua lege administrativă din Martie 1936.

In administraţiunea municipiului Bucureşti sunt
două serii de organe: organe de adniinistraţiune gene-
rală, reprezentate prin consiliul general şi delega-
ţiunea permanentă generală, cu primarul (având
dreptul limitat de a da directive în acţiunea edili-
tară, sanitară şi culturală, pentru întregul teritoriu
al municipiului, şi în conducerea tuturor serviciilor
şi instalaţntnilor de interes general — uzinele, aba-
toarele, crematoriile, atelierele, halele centrale, oboarele
centrale şi orice instalaţiuni având acest caracter).
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Iu acelaşi timp, consiliul general, primarul ca exe-
cutor al deciziunilor şi delegaţia consiliului general,
reprezintă organul de tutela al sectoarelor şi comu-
nelor suburbane, In al doilea rând, sunt în adniini-
straţiuuea municipiului Bucureşti, organe de admiui-
straţitme locală, reprezentate prin sectoare şi comu-
ne suburbane, Atât municipiul cât şi sectoarele şi
comunele suburbane, sunt persoane juridice, învestite
cu dr.ept.tui proprii de dispoziţitme şi administrare.

Municipiul Bucureşti are 4 sectoare: de Galben,
de Negru, de Albastru şi de Verde. Următoarele
comune rurale, au fost declarate prin. lege, comune
suburbane ale municipiului Bucureşti: Băneasa, Co-
lentina, Ftindeui, Pautelitnon, Principele Nicolae,
Budeşti-Cioplea, Popeşti-I,eordeni, Şerban-Vodă, Mili-
tari, Roşu, Regele Minai, Griviţa şi Trupeasca,

Interesele generale ale municipiului şi comunelor
suburbane, sunt administrate de consiliul general,
delegaţia acestuia şi primarul Capitalei.

Consiliul general se compune din primarii şi con-
silierii aleşi ai celor patru sectoare, din primarii comu-
nelor suburbane şi din consilierii de drept, prevăzuţi
de legea administrativă, cari au, însă, numai vo't
consultativ.

Administraţia sectorului este încredinţată consi-
liului sectorului, delegaţiunii acestui consiliu şi pri-
marului sectorului. Consiliul se compune din 20 con-
silieri aleşi, iar delegaţia de sector se compune din
primar, ajutorul de primar şi 3 consilieri aleşi de
consiliu.

Comunele suburbane sunt administrate de consiliul
comunei respective, de delegaţia acestui consiliu şi
de primar. Primarul comunei suburbane face parte
de drept din consiliul sectorului respectiv şi din
consiliul general al municipiului, cu vot deliberativ.
Consiliul sectorului deleagă un consilier ales, pentru
a lua parte la consiliul comunelor suburbane alipite
de sector, cu vot deliberativ. i, g. v.
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PRINCIPIILE NOUEI LEGI ADMINISTRATIVE

Constituţia clin 28 Februarie 1938 stabilind noui
principii în organizarea politică şi constituţională a
Statului, a. făcut necesară o lege administrativă
nouă.

Potrivit normelor constituţionale, noua lege ad-
ministrativă organizează adiuinistraţiunea locală pe
principii noui.

1, Primatul competiţiei. Primul principiu al legii,
care de altfel nu este decât o desvoltare a normelor
constituţionale, este primatul muncii şi al compe-
tinţei. După cum în reprezentarea politică 3'au înlo-
cuit exponenţii electoralului prin reprezentanţii mun-
cii şi activităţii, tot astfel în administraţivmea locală
electoralul este înlocuit prin competinţă.

Normele de recrutare ale organelor de conducere,
condiţiile de electorat şi sfera atribuţiunilor conferite
organelor numite, faţă de organele alese, manifestă
o vădită preferinţă a legiuitorului pentru opera de
gospodărie şi activitate, pentru continuitatea şi auto-
ritatea organelor administrative,

Ca un corolar al înlăturării electoralului, legea
raţionalizează rostul şi atribuţiunile organelor elective.

2. Desfiinţarea unităţilor administrative artificiale.
In vederea reorganizării aduiinistraţiunii, legea pleacă
dela principiul că sunt capabile de a satisface inte-
resele generale şi locale, numai acele unităţi admi-
nistrative care prin natura şi prin întinderea lor
vepiezintă o unitate morală, culturală, economică şi
financiară,

In cadrul acestei preocupări, legiuitorul menţine
comuna ca unitatea administrativă ce reprezintă nu-
cleul natural de societate omenească.

Bl desfiinţează însă personalitatea juridică a ju-
deţului, întrucât acesta fiind o creaţhme artificială
a legiuitorului şi neavând resurse financiare suficiente,
devenise o unitate administrativă parazitară, care îşi
întreţinea serviciile prin contribuţiunea Statului, deci
nu putea desfăşura o activitate rodnică.

Judeţul ca şi plasa, devine o circumscripţie de
control. I^egea menţine numărul şi întinderea ac-
tuală a judeţelor. Orice modificare a circumscripţiei
judeţene se face prin lege.

Reprezentantul guvernului în judeţ este prefectul,
numit prin Decret Regal, în urma raportului Ministe-
rului ele Interne, după propunerea guvernatorului.
Prefectul este funcţionar de carieră, echivalent în
grad şi salariu cu directorul de minister.

In calitatea sa de reprezentant al guvernului, pre-
fectul veghiază la aplicarea legilor şi regulamentelor
şi supraveghează activitatea serviciilor din judeţ.

Prefectul ia masuri pentru, menţinerea ordinei şi
siguranţei publice. El dă ordine tuturor organelor
poliţieneşti şi jandarmeriei; poate cere de asemeni,
punerea în mişcare a forţei armate, în cazuri grave.

In "locul'judeţului s'a creat o unitate administra-
tivă nouă, de o întindere mult mai mare şi cu posibi-
lităţi financiare proprii. Aceasta este provincia, uni-
tate administrativă, cu atribuţiuni economice, cul-
turale şl sociale.

3. Online in administraţie şi autoritate. Pentru a
pune capăt desorientărîi rezultate din practica tre-
cută a electoralului şi a instaura un regim nou de

muncă şi progres, legea încredinţează conducerea
unităţilor administrative unor organe numite, cărora
le conferă atribuţiuni importante, Aceste organe, libe-
rate de presiunile electorale, vor putea să se dedice
exclusiv intereselor generale.

4. Organizarea ţi sistematizarea activităţii admini-
strative. In fine, un alt principiu al legii este organi-
zarea şi sistematizarea activităţii administrative în
scopul de a asigura o activitate continuă şi rodnică
a activităţii administrative

5. Teritoriu! Statului este împărţit, din punct de
vedere administrativ, în provincii şi comune, Provin-
ciile cuprind, în circumscripţiunile lor, mai multe
judeţe.

Provinciile

Provinciile sunt unităţi administrative, cu atri-
buţiuni economice, culturale şi sociale. Ele îngrijesc
de nevoile locale şi executa măsurile de interes general
ordonate de puterea centrală,

Adinihistraţiunea provinciei este încredinţată gu-
vernatorului şi consiliului provinciei.

Guvernatorul, numit prin Decret Regal, dat în
baza jurnalului Consiliului şi având rangul de sub-
secretar de Stat, este reprezentantul guvernului şi
administratorul provinciei.

In calitate de reprezentant al guvernului, guver-
natorul este capul ierarhie al tuturor funcţionarilor
•exteriori ai ministerelor — cu excepţiunea membrilor
corpului judecătoresc, organelor militare, admini-
straţiei căilor ferate şi stabilimentelor de învăţământ
superior.' El supraveghează activitatea funcţionarilor
şi serviciilor; resolvă toate reclamaţiile primite dela
particulari.

In aceeaşi calitate, legea rezervă o competiiiţă
importantă guvernatorului; el resolvă toate lucră-
rile cu caracter provincial de competenţa ministerelor
de resort, cu excepţiunea acelora rezervate prin lege
competinţei proprii a miniştrilor şi acelora pentru a
căror valabilitate este necesar un jurnal al Consi-
liului de miniştri sau un Decret JRegal.

In calitate de şef al administraţiunii provinciale,
guvernatorul administrează interesele provinciei cu
cele mai largi puteri, fiind ajutat în exerciţiul acestor
atribuţiuni de un organ electiv: consiliul provincial.

Consiliul provincial se compune din membri aleşi
de consiliile comunale din provincie şi de Camerele
de Agricultură, Comerţ, Industrie şi Muncă. Iu com-
punerea Consiliului intră şi membri de drept, care
prin funcţiunea publică ce îndeplinesc sau prin situa-
ţiunea ce au, pot da o contribuţume preţioasă în des-
baterile consiliului.

In general, consiliul provincial este organ consul-
tativ al guvernatorului; în special, el are şi atribu-
ţiuni deliberative, în cazurile limitativ enumerate de

. lege, cazuri care privesc crearea de venituri, votarea
bugetului şi actele de dispoziţiune care depăşesc a
20-a parte clin veniturile ordinare ale provinciei.

Consiliul provincial are un preşedinte, ales dintre
membrii, consiliului. Acesta prezidează şedinţele şi
semnează procesele verbale ale, şedinţelor împreună
cu secretarul Consiliului,
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e) Academia Română înfiinţata piin decretul
domnesc din 26 August 1867 şi proclamată persoana
juridică prin legea din 30 Martie 1879;

ţ) Casa Şcoalelot (legea din 9 Martie 1896);
g) Institutul Superior de Educaţhme Fizică (legea

din 17 Iulie 1931};
h) Camerele de Agricultură (legea din 14 Aprilie

1925);
i) Camerele de Comerţ şi Industrie (legea clin 10

Mai 1886 şi legile ulterioare);
j) Camerele de Muncă {legea din 14 August 1927 şi

10 August 1931);
k) Casa de Depuneri şi Consenuiaţiuni (legea din 3

August 1876};
l) Casa autonomă a Monopolurilor (legea din 7 Fe-

viuarie 1929);
•m) Regia autonomă C. F. R- (legea din 1 Iulie

1929);
n) Regia publică a Monitorului Oficial şi Imprime-

riilor Statului (legea din 16 Martie 1939 şi regulamen-
tul dela 10 Ianuarie 1930);

0} Teatrele Naţionale (legea din 16 Martie 1929 şi
art. 13 al legii din 27 Iulie 1931);

f) Operele Române din Bucureşti şi Cluj (legea din
10 Iunie 1930 şi din 22 Iulie 1931);

q) Direcţiunea Fondurilor speciale Sanitare şi de
Ocrotire (legea din 17 Iulie 1931);

r) Corpul Avocaţîloî din fiecare barou (legea din
21 Fevruarie 1923 şi 28 Decemvrie 1931);

sj "Uniunea Avocaţilor (legea din 21 Fevruarie 1923
şi 28 Decemvrie 1931).

In baza următoarelor legi: legea pentru organizarea
Ministerelor din 2 August 1929, legea pentru organizarea
şi administrarea pe baie comerciale a întreprinderilor
publice din 16 Martie 1929 împreună cu regulamentul
ei din 30 Noemvrie 1929, au fost create următoarele
regii autonome: (1) Regia autonomă P. T. T., b) Regia
autonoma a Porturilor şi Căilor de Comunicaţie pe Apă,
c) Regia autonomă a Drumurilor, d) Regia autonomă
a Casei Muncii C. V. R.

Prin legea dela 4 Mai 1934 şi regulamentul dela 8
August 1934 aceste regii se încorporează în Ministerul
Lucrărilor Publice şi al Comunicaţiilor ca direcţii
generale. Se desfiinţează consiliile de administraţie
şi în locul lor se înfiinţează un comitet de direcţie
compus din tiei membri, care funcţionează pe lângă
fiecare din aceste direcţii generale.

Aceste administraţii au un buget separat, sunt
conduse după norme comerciale deci cu derogările dela
legea contabilităţii publice prevăzute în regulamentul
dela 8 August 1934; în faţa instanţelor judecătoreşti
aceste administraţii sunt reprezentate prin directorul
general sau delegatul său, ele au rămas deci stabili-
mente publice.

Regia autonomă ft Diumurilor a leat transformată
în direcţie generală prin legea sa de organizare din 20
Aprilie 1932.

Wga Culturală, Centiul de pregătire profesională
pentru funcţionarii administrativi sunt, de asemenea,
stabilimente publice.

Comunele pot înfiinţa stabilimente publice, bună-
oară aziluri, muzee, întreprinderi industriale.

Unele servicii publice au avut acest caracter din.
adâncul vremurilor, bunăoară: apărarea, naţională,
justiţia, poliţia, diplomaţia, fiscul; altele provin din
servicii private transformate în servicii publice, bună-
oară navigaţia, căile ferate.

Există o categorie de instituţii cari ocupă im loc
intermediar între instituţiile publice şi cele private
cari urmăresc satisfacerea intereselor membrilor lor;
această categorie cuprinde stabilimentele de utilitate
•publică.

In adevăr, Statul nu şi-n rezervat monopolul sa-
tisfacerii tuturor intereselor generale, iniţiativa priviitfi
are dreptul şi posibilitatea să-şi închine activitftţetv
unor scopuri de interes public.

Când Statul apreciază că activitatea desfăşura tii ele
o instituţie este interesantă din punct de vedere ob-
ştesc sau naţional, atunci intervine şi, prin lege, declară
această instituţie, stabiliment de utilitate publiui.

Evident, stabilimentele ele utilitate publicS. n a se
bucură de prerogativele şi drepturile puterii publice,
ele im dispun de mijloacele de constrângere nici de
sancţiunile de cari numai autoritatea publică ponte
dispune; actele lor nu sunt acte administrative, sunt
acte private şi, ca atare, întocmite potrivit dreptului
comun şi atacabile în faţa instanţelor ordinare. Admi-
nistraţia acestor stabilimente nu este ţinută, în ge-
nt •al, să observe unele forme sau proceduri de drept
public. Fondurile manipvAlate fiind fonduri ptvsttcuiai'o,
administrarea lor este supusă normelor dreptului civil
şi dreptului comercial. Funcţionarii acestor stabili-
mente nu au, în general, caracterul de fiuicţUmau
publici, ei sunt angajaţi de către organele de conducere
pe cale de contract individual sau colectiv, şi litigiile
privitoare ia drepturile şi datoriile lor sunt de com-
petenţa instanţelor judiciare de drept comun. Stabili-
mentele de utilitate publica, fiind persoane juridice
de diept privat, nu pot beneficia de procedura
exproprierii pentru utilitate publică.

Un serviciu public sau un stabiliment public este
creat prin lege şi funcţionează în baza mior di$j>o/,iţii
legale sau regulamentare; un stabiliment de utilitn.tc
publică este creat printr'im act privat — întărit
ulterior printr'un act public al Statului care acordă
personalitatea juridică — şi funcţionează în b
unui statut.

Sunt caxuîi când administraţia publică giiae^te
folositor să acorde sprijinul său unei instituţii
private bine conduse, decât să creeze nu serviciu
public care poate fi mai costisitor, sau mai puţin
adequat scopului. In acest caz, administraţia publici,
acordă subvenţii periodice sau ocazionate sau <lă
bunuri în folosinţă. Subvenţiile im ati caracterul
juridic al unei liberali taţi, ci caracterul unei participiiri
la cheltueli bine determinate pentru realizareascopului.

Stabilimentele de utilitate publică devin astfel auxi-
liare ale serviciilor publice, Se stabileşte între autori-
tatea publică şi particulari o legătură de colaborare
care poate fi fecundă şi necesară; stabilimentele tic
utilitate publică aduc un element de supleţă si de
devotament care deseori lipseşte serviciilor publice,
mai cu. seamă în domeniul asistenţei medicale sau
sociale, în domeniul cultural sau spiritual. Sunt cazuri
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când colaborarea este atât de strânsă încât uu este
uşor să distingem criteriile de deosebire între stabili-
mentele publice şi cele de utilitate publică.

Sunt stabilimente de utilitate publică, bunăoară
Eforia Spitalelor Civile, al cărei buget trebue să fie
aprobat de Camera Deputaţilor, deci fondurile mâ-
nuite au caracterul fondurilor publice. Articolul i din
legea pentru statutul funcţionarilor publici acordă cali-
tatea de funcţionar public, funcţionarilor instituţiilor
« al căror buget este supus aprobării Parlamentului,
Guvernului sau consiliilor judeţene şi comunale » prin
urmare funcţionarii acestor stabilimente se bucură de
protecţi unea şi garanţiile acordate funcţionarilor
publici; litigiile privitoare la situaţia lor juridică
.sunt judecate de instanţele speciale de contencios
administrativ. Aşa dar, actele de numire, de revocare,
de înaintare de funcţionari, făcute de administraţiile
stabilimentelor de utilitate publică, al căror buget este
supus aprobării Parlamentului, Guvernului sau consi-
liilor judeţene şi comunale, sunt asimilate actelor
administrative de autoritate.
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racterul juridic al acestor stabilimente îl constitue
faptul că autoritatea publică, în deosebi când acordă,
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POLIŢIA ROMANEASCĂ

Oiclinea publică este, după definiţia profesorului
Ncgulescu, <so stare de fapt materială şi exterioară
pe care legiuitorul o garantează şi autoritatea ad-
ministrativă o protege, împiedicând oîice tulburare
ce i S'EIT putea adwce. In conţinutul ei, intră noţi-
unile de linişte publică, de regim politic, de orga-
nizare şi funcţionare a serviciilor publice, de siguranţă
a persoanelor şi a bunurilor, de salubritate pu-
blica ».
. I n temeiul oidinei. publice, Statul îşi îndeplineşte
misitniea ele justiţie şi civilizaţie. 3̂ 1 mai are însă
dreptul, şi chiar datoria, să asigure securitatea colec-
tivă., care nu poate exista fără principiul de ordine
publică, sau acela al limitării sferelor de interese
individuale la un câmp de mişcare şi de acţiune,
care să permită o mişcare a tuturor sferelor în
jurul orbitelor de interese proprii şi, în acelaşi timp,
în jurul interesului general. Grija acestui domeniu
al ordin d publice este încredinţată instituţiunii nu-
mită -poliţia.

Cuvântul «poliţie» derivă dela grecescul Ttohxia
care înseamnă activitate de Stat (pohţ), adică activitate
de interes public, şi a fost asimilat şi preluat suc-
cesiv de diverse uaţiuni, în acelaşi înţeles larg care,
pe atunci, cuprindea în sine întreaga gospodărie, gn-
vernare şi administrare a treburilor obşteşti. In decursul
timpului, înţelesul cuvântului a fost restrâns, conform
cu reducerea sferei de atribuţii dela o competenţă
largă legislativă, judecătorească şi administrativă, pe
care iuiţial a avut-o. Azi poliţia aparţine puterii exe-
cutive, avâud ca atribuţie de căpetenie menţinerea
crdiwi şi siguranţei publice, adică apărarea cate-
goriei celor mai importante bunuri publice pe cari
se întemeiază prosperitatea organizaţiei Statului.

Cuvântul« poliţie»s'a împământenit îu limba roma-
jiească a principatelor noastre, probabil în epoca
Fanarioţilor, sub puternica influenţă grecească. In

•secolele al XVlI-lea şi al XVlII-leâ aflăm adese-
ori, în documentele vremii, cuvântul «poliţie» în
înţelesul de activitate de Stat, şi chiar în acela de
Stat propriu zis. Este verosimil că această noţiune
a «poliţiei —activitate de Stat» s'a referit îu primul
râticl la activitatea Domnului şi a oblăduiturilor
ţării, fiindcă ei aveau «datorie ca unii ce sunt ca nişte
părinţi ai patriei, a se sili, a se nevoi, nu numai pentru
ceeace adace folos la o parte, ci mai ales pentru
•ceeace s'ar cunoaşte că este deobşte folos norodului
-ţi de -podoabă şi {ala fainei 9.

EVOLUŢIA POLIŢIEI ROMÂNEŞTI

ORIGINI PÂNĂ I,A
ORGANIC

Iu fruntea Principatelor erau Domnii cari se
ocupau cu toate treburile mari şi mici ale «statornicirii
şi bunei chiverniseli a domniei t, de cele ale siguranţei
lor personale şi politice faţă de înalta Poartă, cu iu
şi de «siguranţa, liniştea şi ordinea dinăuntru t.
Pentru executarea treburilor poliţieneşti, Domnii
au prevăzut prin pitacviii domneşti, hrisoave, of isc
domneşti, cărţi către boieri, cărţi legate către isprav-
nici, e tc, anumite «ponturi -poliţieneşti», cum şi or-
ganele însărcinate cu executatea lor. •

In secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, ordinea
dinăuntru a Principatului Ţării Româneşti era încre-
dinţată spătarului, care avea sub comanda sa ostile
ţării: seimeni, călăraşi, lefegii, drăgani, levenţi şi
vânători.

Paza şi buna orânduire poliţieneasca a Bucureştilor
o avea în grijă, aga. Titlul de agă a fost creat de
vocvodul Radu Mihnea, în anul 1620, şi dat unor
persoane din familii mari. «Aga devine coman-
dantul oraşului Bucureşti îngrijind şi prheghiănd de
paza bwnei ordini. IU hotărăşte preţul obiectelor de
îndestulare în toate oraşele, privegluaza să fie misii -
rile drepte, umblă piin oraşe cu _ vergi' şi cu falangă
de pedepseşte pe cei ce se abat dela ordine, şi prive-
gbiază pentru a-i prinde . . . Bl are străji prin maha-
lale şi pe la bariere . . . Jîl are închisoare deosebită
şi tribunal» (D. Fotino). Aga are sub dânsul pe căpi-
tanii de dorobanţi, pe polcovnicul de Târgovişte, pe
polcovnicul de oraş, pe polcovnicul de vânători, pe
logofătul agăi, pe ius-başa de Divan şi hts-liaşa
de Harem, şi pe căpitanul nemţilor, Aga a ajuns,
în rolul său de maestru al poliţiilor, mai târziu, pre-
fectul de poliţie al Capitalei.

Ordinea şi siguranţa publică in judeţe erau încre-
dinţate ispravnicilor cari, până la Alexandru Ipsi-
lanti, erau şi administratorii judeţului şi tot odatft
judecătorii locuitorilor Judeţeni, fiind ajutaţi în fun-
cţiunea lor de zapcii.

Pentru buna orânduială in filaşi şi paza de hoţi
se înfiinţase pe lângă zapcii aşa zişii polcovnici. Xte
fiecare judeţ era un polcovnic. Erau două feluri
de polcovnici: unul ostăşesc depinzând de spătar
şi, în Bucureşti, şi de aga, şi altul care, îu fruntea
unui număr de slujitori, avea să constituie potera
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GE.IGOK.E BALEANU, MARE AGA, 1S0S
(Desen de Leca, pe când JSulcanu ern mare bau)

j t ideţului pentru urmărirea hoţilor. Polcovnicii mi-
l i t a r i aveau sub autoritatea lor pe toţi cazacii dela
-polcovnicie, cari aveau să execute dispoziţiunile de
l>£izâ a ordinei publice şi de urmărire a făcătorilor
-<lei iele. Ipsilauti a dispus a se mai numi ca polcov-
nici-administratori de judeţe, fii de boieri şi boernaşi,
•f i ipt : care a avut o înrâurire salutară asupra mora-
v u r i l o r . Polcovnicul trebuia să stea în capitala jude-
" ţ n l u i cu slujitorii săi cari se recrutau dintre oamenii
•«• înstrăinaţi», adică din persoane străine de partea
loculu i , Numărul lor varia după judeţe, unele având
3 0 iar altele 20 de slujitori. Toţi aceştia, «dacă auzeau
c ă undeva în judeţ s'au ivit hoţi şi făcători de rele,
•cti ştirea ispravnicului sau cu porunca lui Vodă, erau
•otîligaţi să sară cu toţi oamenii ţării după dânşii
•CIT, HU-i prinsă negreşit». (V. A. Ureche).

Pentru paza judeţelor mai erau instituiţi pe Ia
•liitugine, căpitanii.

Ispravnicii de judeţe aveau, începând din anul 1777,
i i -umai dreptul de a face primele cercetări, fără a
iTia i putea « globi» (amenda) pe vinovaţi şi deţinuţi,
:îix baza circularii lui Vodă Ipsilanti. Prin aceiaşi
c i rculară, se pune în vedere căpitanilor de margine
ş i poteraşilor «sa nu aibă a umbla prin judeţe şi
•sa.te fără poruncă domnească şi fără trebuincioasă
pricină, şi fără de a nu fi trimişi şi porunciţi de
i s p r a v n i c i ; şi atunci când se vor trimite poteraşi toţi
: S ă aveţi purtare de grije ca să vedeţi cum se poartă
ipriiii judeţe, ca nu cumva cu pricina umblatului după

COSTACIIE CANTACUZINO, MARQ AGit, lSi!9
(După o pictură contctinjoranâ. Col. Academiei Române)

hoţi sâ facă niscaiva aspreli, jafuri locuitorilor sau
vreo cheltuială şi frământăturâ satelor »,

Sub Grigore Ghica Vodă (1776) <i hatmanul» avea
paza ordinei generale a Principatului Munteniei, ajutat
de seimenii de Curte, seimenii hătmăneşti, drăganii,
levenţii, vânătorii, călăraşii, etc. Aga avea paza ordinei
publice a Bucureştilor, ajutat şi dânsul de 43 de
căpitani de baltag, 280 de seimeni, 47 darabani şi
47 de roşii. Fiecare ministerul: postelnicia, vîsteria,
avea oarecum ceata sa specială.

Sub Alexandru Mavrocordat a căzut o grea urgie
asupra comercianţilor incorecţi, hrăpăreţi, a face
bani cu marfă rea. Acest Domn avea obiceiul să se
plimbe «tiptil» (incognito) prin oraş, ducând falanga
după el, ca să bată la tălpi pe măcelarii şi brutarii
cari vindeau marfă rea sau cu «cumpene strâmbe ».
Pe toată ziua, Domnul arunca care de pâine şi de
carne pe uliţe, din pedepsirea negustorilor abătuţi,
«Deci, oricând eşia Vodă în tiptil vedeai sărăcimea
umblând după dânsul cu cârdul să agonisească ceva».

Pentru a opri eşrrea din ţară a celor nemulţumiţi,
cari ar fi putut să se plângă contra lui peste hotare,
Caragea Vodă a înfinţat, cel dintâi, paşaportul: « Pâşu-
sul» şi a dat circulari la «vătaşii de fruntarii» prin
cărţi legate din 1783 Iulie 31 «să nu lase a trece
nimeni fără răvăşi şi păşitş, nici încolo nici încoace ».

Tot el dădu, la 1 Septemvrie 1782, un pitac dom-
nesc ptin care opreşte conversaţiunile politice în
«cahvenele» (cafenele).



316 ENCICLOPEDIA ROMÂNIEI

Tot el a oprit sub grele pedepse portul ilegal de boală, nelăsând pre nimeni sa ia mei boarfe nici
arme uniforme si «caiafele», de teama unor mişcări alta nimic dintr'aceiaşi casa şi, mdata siirpaixd casa
si răsmeriţe. Pentru agenţii forţei publice, cari umblau jos la pământ, pe loc să pună să dea foc casei ea
prin judeţe cu orice fel de treabă, a dispus «i se purta sa arză de tot. Vodă Milmil Şuţu a dat la 25 Iulie
cu blândeţe către locuitori şi a mi-i necăji cu fapte 17S4 primul pitac către Părintele Mitropolit, care
şi urmări farâ de cale şi fără de orânduială», Sub prevede cetisura tiparului.
Vodfi Caragea s'a mai luat şi o serie de dispoziţiuni Poliţia edilitară sub acest Domn a ±ost toar te

p p ţ
Bucureşti, -poliiia cafenelelor şi a
hanurilor, controlul străinilor la in-
trarea în Capitală, etc.

Toate aceste măsuri cari cousti-
tue un fericit început în opera de
modernizare a politiei, au fost în-
tinse şi întărite de Mihail Şuţu.

Vmlă Mihail Suţu numeşte noni
ispravnici în toate judeţele Prind-
patului, cărora le porunceşte cum au
să prevină infracţiunile: «Vă po-
runcim ca foarte să vă aflaţi cu tot
felul de privtîghiare şi cu purtare de
grije in toată vremea peste cuprinsul
judeţului, ca nu tocmai după ce se
va simţi în judeţ niscaiva tâlhari
sau borfaşi, şi după ce va face vreo
răutate, să umblaţi a-i prinde, ci mai
înainte dv. ispravnicilor să aveţi
a otcârinui pe polcovnic şi pe că-
pitani, ca polcovnicul să se afle
pururea făcând poteră prin judeţ cu
slujitorii şi căpitanii, fieştecarele în
poi>oarele căpităniei să străjuiască
cu priveghiare şi cu purtare de
grije, ca să nu se poată îndemna
făcătorii de rele, ci încă aflându-i
pe unii ca aceia, mai înainte să aibă
a-i arăta la dv. ca să-i daţi pre
bună chezăşie ca sâ Ie lipsească
gândul lor cel râu şi neastâmpărat.
Căci să ştiţi dv. ispravnicilor, că de
vă veţi purta cu vreo lenevie la
această treabă, şi nu veţi avea toată
purtarea de grije precum vă scriem,
veţi fi învinovăţiţi fără de îndreptare
înaintea Domniei Jlele, iar tu pol-
covnice, şi voi căpitanilor nu veţi
scăpa de urgia Domniei Mele, Aprilie
8 S T t l d

COMISARUL DE VXPSEA
(al unuia din sectoarele Bucureştilor), în

uniforma de galii, 38^4

rtul c ă r ş pj
aproape de poliţia târgurilor, poliţia
binalelor, poliţia drumurilor, poli fiu
curăţatului trotuarelor, a -podurilor,
a pieţelor publice, a cişmelelor, 'poliţia
sanitară a transportului peştelui la
Bucureşti, circulaţia pe poduri,
curăţatul pomilor de omixi, poliţia
Kniştei publice în oraş, a circulaţiei
noaptea cu felinare, etc.

DEI.A 1831 PANĂ I,A

Un început de organizare generalii
a poliţiilor se face prin Regulamen-
tele Organice, dela 1831 şi 1832, cari
se ocupă cu organizarea diferitelor
instituţiuni ale Statului. In baza
Regulamentelor se introduce în am-
bele Principate rangul Vornicului do
poliţie, care trece înaintea Vornicului
temniţelor. Vornicului de poliţie îi
era încredinţată supravegherea şt
ocărmuirea treburilor poliţieneşti, VA
avea sub ordinele sale o serie de
magistraţi poliţieneşti de ordin infe-
rior, pe «vorniceii» cari îndeplineau
paza oraşelor, târgurilor şi a sîitelof.
In oraşele cari nu. ersiu reşedinţe,
ocârmnirea treburilor poliţieneşti o
avea « Poliţmaestrul» acelui ora$,
care era şi carpul închisorii judeţene.
Pare-se câ s'ait păstrat ca organe şi
vechile agii şi ispravnicii, deoarece
documentele dela începutul secolului
vorbesc despre obligaţia acestora
de a trimite în fiecare an De-
rpartamentului dinlăuntru « o geno
ralnică listă de toţi aceia cftrora
li s'au luat chezăşii1) şi de locul
unde ei şi-au ales spre locuinţa ».

Q <2 fV 4. 1 1 liliac ci JM-ctu ilica p u i e lU^-illiL \U 1.

ii, 17S5». Tot el a avut deosebită grijă de a îndruma Din acest document se vede că Aga si Ispravnicii aveau
pe 'Şpravmci pnn cărţi legate ca să dea de ştire tuturor în p a z a lor liniştea şi ordinea publică, supiaveghiâud
•locwitonlor d e a pa?.i sfintele biserici iar Aumiwriu e ; «„ * „ + J — : „ ' • -. . r_..? ,., .• i- * , ,locuitorilor de a pa?.i sfintele biserici, iar duminicile

' în zilele de sărbătoare să nu lucreze.
şi pe toţi acei cari au fost liberaţi din închisori

, . . . „,. v . pentru a nu săvârşi noui abateri. Iu acest scop
ca» de ciuma iMigatua Herăsculni k cereau chezăşii de buna purtare şi le desemnau

ţmţu da un pitac la 15 Noembrie domiciliul forţat. Dacă obştea domiciUulm respectiv
refuza să-i primească, anaforaua Sfatului adminis-
trativ şi resoluţia domnească din 14 Ianuarie 1837
dispunea ca: «Asemenea răi, neprimiţi de obştea
lor, trebue aă sa dea peste hotar».

înfloreşte în.

1 l m U n f l - \ b ° ? l a C 1 U m d '
s.i-1 îngroape, şt dese va dovedi in casă
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început să preocupe pe legiuitorii din Apus, în urma
scrierilor lui ^Beccaria, Montesquieu, etc. Aşa se ex-

^plică cum îu condica criminală «Şuţu-Sturdza»
"delii 1820—1836, se găsesc idei împrumutate din
susxişii autori, cari arată că: «Sfârşitul orânduirii
pedepselor nu este numai ca să se muncească trupul
vinovatului, dar ca să se îuţelepţească şi să înfrâneze
de a fiice asemenea urmări şi de'a da pildă şi altora»,

Acest spirit umanitarist determină suprimarea prin
Regulamentul Organic, a caznei sau «muncilor» folo-
site îiuiiute vreme pentru a sili pe acuzaţi la mărtu-
risire. .Pedeapsa cu bătaia, în Muntenia, încetase de
ÎI se mai aplica; în Moldova însă ea a fost aplicată
pfuta Iu punerea îu vigoare a codului penal din 1864.

Condica -poliţienească apare la 9 Iunie 1850 sub
Grigore Alexandru Gliica, ea fiind opera lui C. Stur-
dza, laiictt Cantacuzmo, Mavrogheni şi alţii, Cuprinde
reguli pentru poliţia generală, municipală şi judiciară,
dispoziţiuni poliţieneşti pentru Iaşi şi altele pentru
poliţia oraşelor. Conducerea poliţiei clin Principat se
atribuie «înaltei poliţii», iar aceia din Iaşi şi a ţinu-
turilor, «obişnuitei poliţii»,

In Muntenia, serviciile poliţieneşti se organizează
sub Ciheorghe Eibescu la 1847 (oîisul Nr. 100)
."pi sub Barbu Dimitrie Ştirbei la 1852 (ofisul Nr. 552).

l'oliţiu comunală se organizează treptat prin:
1) le^ou aiiuiuiftlĂ din 1864 care acordă primăriilor
drepţii! de u avea o poliţie comunală în frunte cu
primarul, iar oraşelor cu peste 3000 locuitori dreptul
<lc a avea un prefect de poliţie; 2) legea comunală
<1ÎJI 1874 care prevede lefuri pentru agenţii de poliţie
«animală în sarcina comunelor; 3) legea din 12
Iunie 1878, care institue în Bucureşti o poliţie judi-
ciară, acordă tuturor comunelor urbane dreptul de
a avea o poliţie municipală şi recunoaşte calitatea
de ofiţeri de poliţie judiciară primarilor şi ajutorilor lor,
comisarilor şi inspectorilor municipali, şi chiar agen-
ţilor comunali; 4) legea comunală clin 1887 care
acordă poliţiei administrative atribuţiunea să exe-
cute miisuri de poliţie comunală; 5) legea lui Ivascăr
Cul:argi clin 23 Iulie 1894, care dă poliţia comunală
în ittribuţiunea agenţilor poliţiei administrative, lasă
fiu'.ultatwv pentru or.işe de a avea o poliţie comunala
.specială şi recunoaşte agenţilor speciali ai poliţiei
comunale, calitatea de ofiţeri de poliţie judiciară;
G) kgua modificatoare a poliţiei comunale urbane din
19 Decemvrie J.0.02 care pune capăt conflictelor dintre
poliţia administrativă şi cea comunală,

.Prima organizare generală a poliţiei se face de Vasile
J,nseăr prin legea dela 1 Aprilie 1903, care cuprinde
minatoarele principii de organizare necunoscute până
atunci: stabilitatea funcţionarilor poliţieneşti, unitatea
de direcţiune ţi de exccuţhuie, centralizarea într'un
singur scop a funcţiunilor poliţieneşti şi legarea lor
piintr'o colaborare activă, intelcclualkarea personalului
şi disciplinarea lui, prin măsuri cari să asigure o cât
mai perfectă îndeplinire a serviciului.

ORGANIZAŢIA ACTUAT,Ă

Organizaţia generală, asd în vigoare, sJa făcut prin
legea din 19 Aprilie ic/-»). Aceasta lege aşează in-

AGA IANCU MÂNU, 1844

stituţiuuea poliţiei româneşti pe o nouă serie de
principii conducătoare: diviziunea funcţiunilor poli-
ţieneşti în: administrative, judiciare şi de siguranţă,
cu atribuţiuni proprii, descentralizarea serviciilor, în-
tărirea stabilităţii funcţionarilor, inteleclualizarea poli-
ţiei, fixarea sancţiunilor disciplinare, regulamentarea
condifinnilor ie. numire şi de înaintare a funcţiona-
rilor, stabilirea ierarhiei corpului poliţienesc, salari-
zarea lui, şi procedura poliţienească.

Iu orgauizaţia publică românească autorităţile poli-
ţieneşti, clin punct de vedere al competenţei de
execufiune forţată se împart în: a) cu o competenţă
generală, b) restrânsă din punct de vedere material
,şi c) restrânsă din punct de vedere personal.

Competenţă generală, materială şi personală, o au: a)
Direcţia generală a Poliţiei, b) Prefectura Poliţiei
Capitalei, c) Inspectoratele regionale ale poliţiei, d)
chesturile, e) comisariatele, f) detaşamentele de po-
liţie, g) Inspectoratul general al Jandarmeriei, cu toate
organele în subordine, h) Corpul de Gt&mceri, cu uni-
tăţile sale în funcţiune dealungul frontierei.

Competenţă materială de poliţie judiciară cu drept de
execuţie forţată, ate-. ministerul public şi auxiliarii săi.

Competenţă materială şi personală restrânsă, cu
drept de execuţie forţată, au: a) ministerul public, b)
comandamentele militare, c) comandanţii porturilor
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~i at vapoarelor, d) corpul gardienilor de penitenciare,
ci Garda l-'inanciarâ, f) corpnl pompierilor şi g)perso-
ualul c.f.r. de serviciu în trenuri şi paznicii reţelei
cailor ferate.

Organe ale anumitor servicii publice, cu un drept de
liţi limitat la apărare şi constatare, sunt fun-

cţionarii serviciilor comunale de diferite categorii,
însărcinaţi cu astfel de atribuţii; apoi organele gărzii
forestiere; inginerii,agenţii tecbnici şi picherii drumu-
rilor; (îoctnrii şi veterinarii, ca organe ale poliţiei sani-
taie; agenţii vamali de toate gradele, ca organe a!e
jHiîişitL vansaJe, ţi alte organe cu atribuţii similare
limitate Ia o sferă specială.

Funcţiunea poliţienească — în sensul legii de organi-

.... . „ . ^., i.iw»tt' ţ» uc constrângere,
judiciară, represiv şi cea de siguranţă: de a observa

şi cv*!iibate acţiunile îndreptate contra siguranţei
publke şi a Stalului. Fiecare dintre aceste trei ramuri
ale poliţiei generale are -— în cadrul complex al corn-
potentei generale de-a salvgarda interesele ordiuei
ţi .siguranţei puWice—atribuţiunile sale speciale şi
generale, caii, în =c-n.Mil dreptului poliţienesc român,
pot fi specificate astfel:

a) De sfera f poliţiei administrative şi de ordine
ţine: i) asigurarea vieţii, libertăţii şi proprietăţ i i
persoanelor fizice şi juridice; 2) prevenirea infrac-
ţiunilor, 3) sprijinirea operei de asistentă şi ocrot i te
socială; 4) menţinerea ordinei şi liniştei publ ice;
5} executarea tuturor măsurilor şi îndatoririlor poli-
ţieneşti impuse prin legi, regulamente şi ordonanţe .
Această enumerare nu e limitativa, ci prindi>iî\l
enumerativă, întrucât poliţia administrativă înde-
plineşte în general şi toate atribuţiile cari m i simt
special încredinţate poliţiei judiciare sau d e ^igu-.
ranţâ. Aceste atiibuţiuni se exercita prin servicii iji
funcţiuni de deosebite nuanţe şi numiri ca : serviciul
ordinei şi pazei publice; a diferitelor ev idente i-u;
biuroulpopulaţiei,străinilor, servitorilor, armelor, e le . ;
poliţia sanitară, de moravuri, de incendii, do con-
strucţii, a gărilor şi căilor ferate, şi a drumurilor, u
circulaţiei, vânatului, pescuitului, etc.

b) Poliţia judiciară se ocupă c u : i ) constatarea in-
fracţiunilor, urmărirea şi prinderea infractori lor; 2)
constatarea coiitravenţianilor şi încasarea amenzilor
în condiţiunile legii şi 3) executarea, potrivit legii,
a măsurilor ordonate de justiţie.

c) Sferei poliţiei de siguranţă îi aparţine: veghe ren
şi culegerea de relaţiuni referitoare Ia fapte sau stflri
de lucruri perturbatoare sau dăunătoare sigLirciiiţi-'i
publice şi de Stat, pentru a putea fi prevenite, ză()ăr-
nicite sau reprimate.

CARACTERELE ACTIVITĂŢII POLIŢIENEŞTI

O privire asupra complexului vast al atribuţiunilot
generale şi speciale ale poliţiei moderne ne evidenţiază
destul de clar caracterul social al acestei funcţiuni
în toate ramurile sale. Acest caracter reese, în primul
rând, din îndatorirea sa generală de a menţine ordinua
şi siguranţa publică şi a Statului şi de a a p ă r a *'»-
leresul particular îndreptăţit, ea servind indirect acelaşi
interes obştesc.

Existenţa şi rostul funcţiunii poliţieneşti ni s«
înfăţişează ca impuse de necesitatea socială şi
naţională a principiului de ordine, ce se cete
a fi realizat în toată plenitudinea lui şi îu
domeniul ordinei publice. Precum principiul universal
al ordinei realizează armonizarea vieţii Universului
întreg, la fel şi funcţiunea poliţienească, prin acti-
varea sa directă, contribuie la menţinerea şi con-
solidarea echilibrului social şi naţional şi, indirect, fa
realizarea echilibrului armoniei uaturale.

Din acest principiu al ordiuei naturale izvorăşte (ji
în sufletul Românului, şi mai ales al plugarilor români,
înclinarea naturală şi întotdeauna trează p e n t r u res-
pectul ordinei publice şi al orânduelilor Sta tu lu i .
Astfel se explică şi prudenţa Românului faţă d e se-
mănătorii de jdei inovatoare şi problemat ice .
Românul preferă ordinea tradiţională şi nu se revolt.îi,
cliiar dacăi se paie apăsătoare, dacă o ştie cithht-
zijâ de un scop salutar obştesc, faţă de care el ş t ie să
aibe întotdeauna cea mai mare solicitudine.

Analizând structura activităţii orânduitoare a poli-
ţiei, ea ni se prezintă, pe de o parte, ca o juncfiwte
regulatoare ft coercitivă, iar pe de alta, ca o funcţiune
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auxiliară şi -pyoicgniioare. Reglementatoare pvin acţi-
nnea Rti executivă de constrângere (preventivă şi
TOprcsivă) îaţft. de stările şi elementele contrare ordinei,
nunii te poliţial-ftotrivnice, şi ajutătoare sau prote-
guitoare prin acţhmea oi nsitpra stărilor şi ele-
mentelor ordonate, numite; ftoliftal-conforme. Aceste
două nuanţe caracteristice sunt impri-
mate şi se evidenţiază în toate ramurile
funcţiunii poliţieneşti modeme, înce-
pând cu îndeplinirea serviciului normal
zilnic, în toate vadaţiunile lui, pană la
măsurile mari de ansamblu ale serviciului
excepţional. Jîle constituiese azi spiritul
•profesiunii poliţieneşti şi, complectândn-se
reciproc, converg îu aceiaşi străduinţă întru
binele obştesc.

Astfel, supravegherea şi intervenţia po-
liţiei pentru înlăturarea obstacolelor dife-
rite ale circulaţiei depe trotoare sau din
stradă, curăţirea zăpezii şi gheţuşului depe
trotoare; pentru îndreptarea unu zid,
poartăj gard, acoperiş, etc. deteriorate şi
gata de a se prăbuşi îu stradă, sau contra
scandalagiilor, turmentaţilor, cerşetorilor,
vagabonzilor «ui tvltov pretuiMtari ai
ordiiu'i şi siguranţei publice, constitue o
activitate de onmdmrc cocrcitivă.ln această
calitate, poliţia în mod direct, apără au-
toritatea şi dispoziţiile ei; iar indirect,
ocroteşte, îu acelaş timp, şi interesele particularilor,
cari ar putea fi prejudiciate şi cari în mod firesc consti-
tuesc un component al aczhmşi interes social şi obştesc.

Iar acţiunea de îndrumare a circulaţiei, sau de în-
dreptare şi sfâtuire a celor neştiutori, sau de ajutorare
a celor accidentaţi, primejduiţi, infirmi sau suferinzi,
neputincioşi, copii, etc,, este activitatea auxiliară steo.
proteguitoare a poliţiei, care—prin ocrotirea directă
a intereselor individuale •—seiveşte în acelaş timp
!ji interesul social, în care este încadrat în mod
firesc şi interesul particular legitim amintit. Astfel,

reese clar că aceste două directive predominante
ale activităţii poliţieneşti sunt pătrunse de un adânc
spirit social, şi potrivite principiilor spirituale ale
profesiunii poliţieneşti de azi se pot reatima în ex-
presiunea simplistă: a domina şi a servil

Acest caracter social al funcţiunii poliţiei române

PAT.ATUI, rRBPECTUREl DE POIJŢlE, BUCUREŞTI

este în mod special şi formal relevat prin dispoziţia
punctului d) clin art. 2 al legii sale de organizare,
care expressis verbis o însărcinează; • A sprijini opera
de asistenţă, în conformitate cu principiile de ocrotire
socială, celor cari ar avea nevoie >).

In ce priveşte tactica şi technica de procedare a au-
torităţii poliţieneşti, ea are deasemenea acea nuanţă
socială, pe care i-o imprimă caracterul normelor şi
mijloacelor sale — derivată din expresiuuea conştiinţei
sociale şi a raţiunii de Stat.

dr. e, b.

£!. MnAwnc-it: Politica Culturei, Cniiovu 1937.
N, liadhsMi; OriliiiL-n S[><:iiil&, Bucureşti, 1937.
Hr. li. liianu: Ordinea şl Sif;iminţii Publici», îndreptar

I'riifViiidiitLt în {JliliHu Poliţonuiiscli, bucureşti, 1937.
Itr, lî. ililrgul: Dus Wi'llbild des modcmcti Mensclieu, 1937.
Vi Daphiavhi; Islin-lmil reşedinţei poliţiei Ciipitnld, lluen-

n-şll, i'J35.
C', J . h'ilitti: Vvt'lii«l ilviipt iw.iuvl votusui, llucureştl, M)Ţ>'\<
l). luilinti: iHtof In gcntnilii 11 Uuciui (trart. G. Won), Bucu-

rtişLl, 1 5 0 .
J)f, \V, Lchmami: Dor «Hi; mul (UT nene Poliy.eibegriff,

Jltirlin, 1937.

W, Lienhard: Le role et la valeur de l'Ordre Public,
Paris, 1937.

Paul Ncgulescu: Tratat de drept administrativ, ed. JV., 1937-
W. Noile: Psyclialogie fiir Polizeibeamte, BetUii 1928,
I, Pascu: Ifi droit et la prociSclnre policidre, 1935
1. Pasvu: Bvcptwl poliţienesc rouiâ", Bucureşti, 1929.
Or, G, Pein: Polizei nud Ordiiung, Beriiii 1936.
I, Iiivcro: Les aiesures d'ordre iutârieur a<iiuitiiatratîves.

Paris, 1934.
A. Teodorescu: Noţiuni de drept administrativ, Bucureşti,

V. A. Urechin; Istoria Românilor, Bucureşti, 1891.



ARHIVELE ROMÂNIEI

I,a toate popoarele caii au avut organizare admi-
nistrativă şi au cunoscut scrierea, au existat încă
diu timpuri îndepărtate, depozite de acte vechi,
orânduite îutr'uu scop determinat şi dupâ o anumită
metodă — depozite cari constituiau adevărate arhive.

Iii republica romana şi apoi în imperiul roman,
arhivele au luat o dezvoltare deosebita. Romanii,
fiimi im ji'nwr practic, cu un respect înnăscut pentru
tradiţie, şi-au dat seama de necesitatea de a păstra
în cele mai bune condiţii actele şi documentele tre-
cutului. Pe aceea, arhivele lor au fost cele mai bine

din întreaga lume antică.
eţi la începutul evului mediu, în timpul năvăli-

rilor barbare, arhivele din imperiul roman au fost
«complet distruse, totuşi, în statele ce s'au format
pe ruiiifk1 lui, încep sa se organizeze, în curând, noui
arhive, atât jie la cancelariile suveranilor şi ale
lîiarîictr dregători, cat şi pe la mănăstiri, primăriile
oraşelor, marii feudali, notarii publici, etc. Iu chipul
lÂCt'iiA. s« fi.inueay.ă in toate ţările Europei un număr
considerabil de arhive.

A?tfeî. pe hi sfârşitul evului modern, numărul
arhivelor şi dqwzitelor arhivistice din ţările euro-
jii-zîv, trite extraordinar de nsare.

Mau-riahil de .scris, folosit în evul mediu, este
pergamentul, iar în timpurile mai noui, hârtia.
Actele scrise pe pergament, se sigilau de regulă cu
ţieceţi tuuii de ceară, — iar cele solemne cu « bule de
aur f —, care st atârnau de marginea inferioară a
actului. Cde scrise pe hârtie aveau peceţile aplicate
est cftîr;V cu cerneală sau cu fum.

l.'acu cercetă:» acum motivul pentru care s'au
îiiimrţat în evul mediu şi in timpurile mai noui, un
număr atât de mare de arhive, constatăm că, în ge-
neial, s"a urmărit un scop practic. Toţi cei ce posedau
teritorii mai îutiuse, toţi cei ce aveau privilegii, toţi
ct-î {'.it iltţîneati într'o formă sau alta o parte diii
ptm-rea publică: suveranii, biserica, nobilii, institu-
ţiile juridice, oraşele, trebuiau să fie cât mai bine
înaritiaji cu dovezi necesare spre a şi-o păstra. De
acfcta, în tot cursul evului mediu şi modern, arhivele
au fost considerate ca nişte arsenale, unde erau de-
rune armele juridice, cu ajutorul cărora se puteau
asigura şi !a nevoie revendica, drepturile şi privile-
giile câştigate.
_ I'ar tocmai din această cauză arhivele medievale

şi modeme erau arhive secrete, căci interesul cerea

ca dovezile de cari dispunea cineva pentru ripanuci
şi revendicarea drepturilor sale, să nu fie cunoscute
de alţii.

In aceste condiţii, era natural CEI materialul flîn
numeroasele şi bogatele arhive din acele timpuri, sâ
nu fi fost folosit decât foarte rar pentru studii ţji
cercetări ştiinţifice.

A trebuit să vină revoluţia franceză dela sfii roitul
veacului XVIII, ca să deschidă aceste arhive cerce-
tărilor ştiinţifice. Imensele depozite de înatcfiuE arJii-
vistic ale liisericei şi ale numeroaselor dregătorii ţji
instituţii ale vechiului regim, pe cari revohtjî'n Io
desfiinţase, trecând în stăpânirea Statului şi-nu
pierdut caracterul secret şi au putut fi cerceUVe tic
istorici.

EVOLUŢIA ARHIVELOR

DELA ORIGINI PÂNĂ LA
ORGANIC

Odată cu întâia organizaţie d e S t a t a poporulu i
românesc, au început să se formeze şi ar i i ive româ-
neşti. Nu avem dovexi directe, dau d i n iufanii i i ţ i i
mai târzii şi diu studiul mater ia lu lu i d i n di furi Mu
arhive dela noi, e sigur că cel p u ţ i n p e la .sfârâitul
veacului XIV, existau şi în Ţ a r a R o m â n e a s c ă şi Ut
Moldova — în Ardeal, poate ceva m a i î n a i n t e <!<••
pozîte de acte şi documente vechi, a t â t JK> h m ^
cancelariile Domnilor şi marilor d r e g ă t o r i i , a l t ţ i Iu
mănăstirile cele mari, care câştigaseră, pmpriotrtji
numeroase, privilegii şi oarecare a u t o n o m i e sultmiti*
strativă. Iar în veacurile u r m ă t o a r e , a p a r iirhivcli1

orăşeneşti, arhivele familiare ale boieri lor, tji înşi-;i
ţăranii liberi îşi strâng cu grije cărţile domneşti *i
zapisele cari le asigurau drepturile de propriulsitt1

asupra moşioarelor lor.
Desigur, cu cât legăturile ţărilor noastre cit veduii

şi cu celelalte State europene au devenit mai .strânse,
în veacurile XVI, XVII şi XVIII şi cu cât nfiiceri.lt?
interne au devenit mai numeroase şi mai complicitU?,
cu atât şi materialul din arhivele domneşti, ale dregă-
torilor., mănăstirilor şi particttlaiilox a devenit mai
bogat,
^împrejurări nenorocite, au făcut ca arhivele

să sufere adeseori pierderi mari. Astfel, în piln
veacuri, când arlu'vele domneşti şi ale luărilor dre-
gători se transportau peste tot locul nude mergea
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curtea, chiar î i la răslMuuo, un accident de drum sau
o hvtriliiKcre îu ltijită. Ic putea pierde.

ArlrivcU: nifinîistireijti au fost prin însăşi natura
lor uuii ferite. Dar de când mănăstirile noastre au
putui; fi înelmuite celor (lela locurile sfinte (Mun-
teUi Athos, Sinni, îunisiilini, otc), arhivele lor au
trecut, în parte, la acestea din urmă.

Dar cu toate acestea, materialul arhivistic cel-
posedani la îuccpatul veacului XIX, era considerabil.

Şi mai bogate erau arhivele din Ardeal, a căror
soartă u foHt întru câtva deosebită de a celor din

Ţara Românească şi Moldova, Cât timp Ardealul a
fost voevodat autonom, sub suzeranitatea Ungariei
(până la 1526), arhivele sale s'au desvoltat la fel cu
cele din Ţara Românească şi din Moldova, cu deose-
birea că actele oficiale erau scrise în limba latină,
iar nu în limba slavă ca în aceste două principate.

Dar după ce Ardealul a căzut sub dominaţia Aus-
triei, s'au introdus în organizaţia arhivelor metode
apusene, eu totul altele decât "cele din Principate,
• De altfel, îu Ardeal, împrejurările au fost mult. mai
prielnice şi pentru siguranţa materialului arhivistic,
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căci năvălirile turco-tătăreşti au fost mult mai rare, iar
tulburările interne nu le-au atins decât foarte puţin,

Se înţelege că şi la noi s'a folosit, ca material
de scris, pergamentul şi hârtia. Actele scrise pe per-
gament se sigilau, ca şi în celelalte ţări europene,
cu peceţi mari de ceară, ce atârnau cu şnur de mă-
tase sau găitan,, de marginea inferioară a actului.
Pentru actele solemne se foloseau şi bule de aur
sau peceţi de ceara puse în capsule de argint. Actele

. acestea erau împodobite cu frontispicii şi chenare
colorate şi cu litere iniţiale ornate.

REGULAMENTUL ORGANIC PANA LA
MAREA UNIRE

O importanţă covârşitoare a avut pentru arhivele
româneşti introducerea Regulamentelor Organice, la
1831 în Ţara Românească şi. la 1833 în Moldova,
Aceste legi organice, adevărate constituţii, au realizat
pentru prima oară la noi separaţia puterilor Statului1

şi au introdus organizaţia administrativă modernă.

După desfiinţarea vechilor dregătorii, depozitele
de acte şi documente ale lor au fost concentrate în
fiecare ţară într'uu depozit central, numit Arhiva
Statului. In acelaşi timp s'au înfiinţat pe lâugi toate
autorităţile Statului registraturi, cari adunau şi cla-
sau materialul arhivistic ce se forma la aceste auto-
rităţi şi apoi îl vărsan, treptat, în arhiva Statului.

Dela aceste date avem prin urmare efite o atliiv.1
a Statului în Ţara Românească şi în Moldova, orga-
nizate după sistemul modern şi alimentate neîntre-
rupt cu material aihivistic din depozitele registra-
turilor diferitelor autorităţi.

Această reformă a arhivelor noastre, inspirata (!c
ideile cete noul, cari se răspândiseră după revoluţia,
franceaă, în. toată Europa, vi'a fost totuşi completa,
căci se concentraseră în arhivele Statului mimat de-
pozitele arhivistice ale clregătoriilor desfiinţate, pe
câtă vreme arhivele mănăstirilor rămâneau şi iniii
departe în grija instituţiilor bisericeşti, cari le yj&sttaa
în condiţii foarte rele şi nu le puneau la îndemâna
cercetătorilor, Abia în anul 1862 s'au depus în arhi-
vele Statului, arhivele mănăstirilor neînchiiiate, iar
un au mai târziu, după secularizarea averilor
mănăstireşti, s'au depus şi arhivele celorlalte mănăstirii

Prin aceasta, arhivele Statului din cele doufi prin-
cipate s'au îmbogăţit cu documente istorice de «a
mai mare valoare.

In acest timp, se introduce o reformă însemnaţi
în organizarea arhivelor noastre. Odată cu înfăptuitei
unitei definitive a Moldovei cu Ţara Românească, S'M
unit la 1862 şi arhivele acestor principate, înfiinţiln-
du-se o direcţiune generală a Arhivelor Statului în JJn-
cureşti, iar arhiva din Iaşi rămânând cu caracterlwa!.

Cu această împrejurare, s'au pus mai multe pro-
bleme de cel mai mare interes pentru arhivele noastre.

Prima, a fost pregătirea personalului de specialişti.
Materialul documentar din arhivele noastre, este «1
mult mai greu de cercetat şi de studiat, decât tel
din arhivele străine, deoarece în cancelariile 'JM
Româneşti, Moldovei şi Ardealului, s'au folosit
în cursul timpului diferite limbi şi grafii, Docu-
mentele noastre' cele mai vechi, sunt scrise sau iu
limba latină, sau în limba slavă, cu grafii cu totul
diferite. Avem apoi decurnente scrise în limba româ-
nească, dar şi grafia acestei limbi a trecut prinţr'o
serie de faze, cari îngreunează foarte mult cititei
documentelor din diferite epoce. In sfârşit, în arliivt
mai există şi numeroase acte şi docnmente în livttbite
greacă modernă, ungară, germană sati turcă.

De sigur, că spre a se putea descifra şi tnwluce
actele şi documentele acestea, este nevoie de specialişti,
cari nu se pot foraia decât într'o şcoală ovgiu«V,a(ii
anume în acest scop. De aceea, încă primul director
general al Arhivelor Statului, Gr. Bengescu (1862--
1864) a avut ideia înfiinţării unui «institut de paleo-
grafie », organizat după celebra «Ecole des Cluutest,
din Paris. Ideia lui însă nu s'a putut realiza, deşi ft
fost reluată mai târziu şi de alţi directori generali,
ca Grigore Manii şi B. P. Hasdeu.

O altă problemă, a fost aceea a localurilor pentru
arhive, Deşi încă dela început, s'au făcut propuneri
pentru construirea unor localuri proprii peutniar-
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hive, atât în Bucureşti, cât şi în Iaşi, ele nu s'au
realizat şi arhivele au fost instalate pe la diferite
mănăstiri clin aceste două capitale. Este meritul lui
Cezar Boliae, de a fi stabilit în mod definitiv, la
1866, depozitele direcţiei generale la mănăstirea Mihai
Vodă din Bucureşti care, prin secularizare, devenise
proprietatea Statului. Mai târziu, s'a fixat şi arhiva
Statului din Iaşi, în mod definitiv, la mănăstirea
Golia, proprietatea Statului.

In sfârşit, a treia problemă, a fost deschiderea
Arhivelor Statului pentru cercetări ştiinţifice. Regu-
lamentul Organic nu prevedea dacă arhivele Statului
sunt publice sau secrete şi dacă materialul lor poate
fi cercetat în scop ştiinţific, A rămas deci la aprecierea
directorilor acestei instituţii, să permită persoanelor
interesate astfel de cercetări, La început s'au pus
restricţii mai mari, dar cu timpul, libertatea de
cercetare s'a lărgit tot mai mult; astăzi, ea este deplină.

•Răsboiul pentru întregire a avut şi el o reper-
cusiune mare asupra arhivelor noastre.

In primul râad, o mulţime de arhive ale autorită-
ţilor centrale şi provinciale, ale oraşelor şi ale parti-
cularilor, au fost distruse, în total sau în parte, de
armatele năvălitoare.

Apoi, Arhivele Statului au evacuat în Rusia tot mate-
rialul anterior veacului XIX aşa cum s'au evacuat
şi documentele şi manuscrisele Academiei Române,
cum şi numeroase arhive ale ministerelor şi ale insti-
tuţiilor particulare; toate acestea s'au înapoiat Ro-
mâniei în cursul anului 1935.

De altă parte, n'ani putut impune Ungariei sa
ne Testitue arhivele Ardealului ce ne-au fost acor-
date prin tratatele de pace. Singuri Austriacii ne-au
dat o parte din arhivele Bucovinei.

ORGANIZAŢIA ACTUALĂ A ARHIVELOR

In schimb, după răsboiu, s'a putut da Arhivelor
Statului o organizaţie nouă, potrivită cu noua stare
de lucruri. Această organizaţie s'a desăvârşit prin
legea de organizare din 192$. Astfel, s'au înfiinţat în
toate ţinuturile cari au avut în trecut oarecare auto-
nomie administrativă, direcţii regionale ale Arhivelor
Statului, cari depind de direcţia generală din Bucu-
reşti. Până astăzi, astfel de direcţii există la Iaşi,
Cluj, Chişinău, Cernăuţi şi Craiova, Pentru comple-
tarea organizaţiei, mai este necesar să se înfiinţeze
şi câteva subdirecţii regionale: la Timişoara, pentru
Banat; Ia Arad, pentru Bihor; la Târgul Mureş,
pentru Secuime; la Sighet, pentru Maramureş; la
Constanţa, pentru Dobrogea, şi la Năsătîd, pentru
ţinutul grăniceresc de acolo.

De altă parte, după răsboiu, s'a putut înfiinţa şi
institutul atât de necesar pentru pregătirea persona-
lului de specialişti, sub numele de Şcoala superioară
de Arhivistică şi Paleografie (1924), cu trei secţii:
arhiviatico-paleografică, pentru viitorii funcţionari de
arhive; de bibliologie, pentru viitorii bibliotecari, şi
de expertiză grafică, pentru viitorii experţi de pe
lângă instanţele judecătoreşti,

In sfârşit, tot după răsboiu, a început să se desvolte
atât pe lângă direcţia generală, cât şi pe lângă unele

TEACA CE ÎNCHIDE PRCETIA UNUI HRISOV
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direcţii regionale, o activitate culturală mai intensă,
reprezentată prin expoziţii de documente, peceţî şi
stampe, prin conferinţe cu subiecte arhivistice şi prin
publicarea de reviste şi lucrări de specialitate.

Tiebue însă să menţionăm că, în afară de Arhivele
Statului, mai există un număr destul de mare de
autorităţi şi instituţii, cari posedă arhive sau depo-
zite importante de material arhivistic. Astfel—casă
amintim numai pe cele ăe seamă—sunt: Academia
Română, Primăria municipiului Braşov, {Arhiva
Istorică), Fundaţia « Regele Ferdinand I» din Iaşi,
Arhiva Naţionala Săsească din Sibiu, Muzeul Bru-
ckenthal, tot de acolo, Parlamentul din Bucureşti,
Eforia Spitalelor, Aşezăraintele Brâncoveanu, Curtea
de Conturi, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul
Afacerilor Străine, Arhiepiscopia greco-catolica din
Blaj, Fondurile grănicereşti din NăsăucL ;

De altfel, legea de organizare a Arhivelor Statului,
admite existenţa de arhive proprii, chiar la autori-
tăţile Statului, judeţelor şi comunelor, dacă acestea
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dispun de localuri proprii şi de personal spe-
cialist.

^Materialul arhivistic ce ne-a fost lăsat de înaintaşi,
cOnstitue o preţioasă moştenire culturală. Aceste
aCte'.şi documente au îost redactate în câte un singur
exemplar; sunt deci unicate, care daca se distrug ori
se! pierd, nu mai pot fi reconstituite.

! 'Toţi cei ce posedă acte şi documente vechi, trebue
sa se•considere ca depozitari ai unei părţi din avuţia
naţională, pe care sunt datori să o păstreze pentru
posteritate.

De altă parte, legea de organizare a Arhivelor Sta-
tului, obliga toate autorităţile civile, militare şi bise-
riceşti ale Statului, judeţelor şi comunelor, să depună
la Arhivele Stalului, următorul material arhivistic:

a) Documentele istorice;
h) Actele de stare civilă ale familiei regale;
c) Actele comemorative şi de fundaţie;
d) Actele şi documentele, dosarele, condicele, regi-

strele şi orice alte scripte, ctt o vechime de cei puţin
30 de ani;

ej Sigiliile şi peceţile scoase din uz;
}) Piesele heraldice cari ntt se mai folosesc.
Toate acestea, urmează sa se depună treptat, pe

măsură ce, în registraturile şi arhivele autorităţilor
menţionate, ating vechimea de cel puţin 30 de ani,

Operaţiunea depunerii se face prin mijlocirea dele-
gaţilor Arhivelor Statului, cari confruută inveutariile
cu materialul ce se depune şi aleg în acelaşi timp şi
hârtia maculatură, Aceasta din urmă se vinde «Ofi-
ciului de vânzarea hârtiei produsă în ţară*, care o
transportă la fabricele de hârtie, spre a fi topită.

Spre a se putea controla de către delegaţii ArJ
velor Statului, dacă autorităţile au păstiat Urat
30 de ani toate dosarele ce s'au format în acest tii
legea obligă pe şefii arhivelor dela toate autorităţile
Statului, judeţelor şi comunelor, să trimită în fiecare
an, direcţiei Arhivelor Statului din circumscripţia în
care se află autoritatea respectivă, un borderou de
toate dosarele formate în cursul anului.

Alte măsuri care trebue sa se ia pentru a se asigura
păstrarea materialului arhivistic dela autorităţile
Statului, judeţene şi comunale, ar fi următoarele;

a) Sâ se stabilească răspunderea colectiva şi efec-
tivă a tuturor funcţionarilor dela arhivele autorită-
ţilor, în ce priveşte păstrarea în bune condiţunn a
întregului material arhivistic;

b) Să se recunoască dreptul Arhivelor Statului da
a minări pe toţi funcţionarii, de orice grad, căci
ridică din registraturile sau arhivele autorităţilor şi
instituţiilor unde funcţionează, acte, documente, do-
sare sau orice alt material arhivistic, conriscându-le
acest material;

c) Să se acorde Arhivelor Statului dreptul de
preferinţă la orice vânzare de material arhivistic.

In sfârşit, pentru buna funcţionare a aVhiveloi
tuturor autorităţilor, este necesar să se verifice orga-
nizarea registraturilor şi arhivelor, puuândit-se îsi
concordanţă cu metodele adoptate de Arhivele Sta-
tului, In acest scop, e de dorit să se impună funcţio-
narilor de arhive un curs special, la Şcoala superioară
de arhivistică şi paleografie de pe lângă Arhivele
Statului. începutul s'a făcut de curând, cu arhivist ii
militari, şi a dat cele mai bune rezultate.

c, w.
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ORGANIZAREA JUDECĂTOREASCĂ IN ROMÂNIA 

Organizaţia judecătorească se întemeiază şi ea Nu trebue sa deducem însă de aici, că legea noastră 
pe principii;! separaţiei-puterilor în Stal, introdus într'o constituţională ar opri înfiinţarea unor jurisdicţii 
oarecare măsură în Regulamentul Organic şi procla- speciale,' în vederea judecării' unor anumite cate-
nmt de Constituţia din 1866, precum şi de cea gorii de procese, precum sunt jurisdicţiile fiscale, 
actuală din 1923. Puterea de a judeca aparţine Sta- de muncă, militare, etc, după cum nu se opreşte 
ttilui, ea făcând parte din suveranitatea sa dar exer- nici arbitragiul instituit conform legii. 

U lt i i i l 

93 j pţ 
ttilui, ea făcând parte din suveranitatea sa, dar exer 
dţiul acestei puteri este încredinţat autorităţilor jude-
cătoreşti, Judecătorii nu se pot pronunţa decât numai 
asupra unor cazuri concrete. Chiar interpretarea 

g g . 
Un alt principiu este acel al îndoitului grad de 

jurisdicţie, după care autorităţile judecătoreşti sunt 
grupate astfel ca în regula generală, să existe două 

d d j i 
p g g ă , să existe două 

legilor, ceeace constituie prin excelenţa rolul ju- grade de jurisdicţie: o primă instanţă, şi. o instanţă 
ducătorilor, nu poate ii făcută de ei pe cale de apel. Iu contra carţifde• judecată pronunţate 
generală şi de autoritate astfel precum face le- de judecătorie se poate declar l I t i b l ' 

p 
generală şi de autoritate, astfel precum face le-
giuitorul (art. 36 din Constituţie). Totuşi pute-
rea de interpretare a judecătorului este conside-
rabihi, întrucât de multe ori textul rigid al legii 
im poate resolva problemele concrete juridice, şi 
soluţia depinde în mare măsură de modul de a 
vedea şi de a raţiona al judecătorului. El caută să 
adapteze textul după cerinţele procesului şi dupâ 
exigenţele vieţii sociale. 

Cum conţinutul regulei de drept evoluează ne-
încetat în decursul timpului, transformarea juris-
prudenţei îi incumbă rolul de a completa lacu-
nele ei inevitabile şi de a urmări schimbările 
impuse în mod necesar de evoluţia socială. Opera 

acfâpi' 

ţ j p ţ a e 
de judecătorie se poate declara apel Ia tribunal', — 
afară de cazurile speciale când acest drept este su¬ 
primat, — iar în contra sentinţei tribunalului se 
poate declara apel la Curtea de Apel. Acest prin-
dpiu se numeşte «de drept comun», în înţelesul 
că el se aplică în mod obişnuit, ori de câte ori 
legea uu-1 suprima în mod categoric. Dreptul de 
recurs fiind însă declarat de ordin constituţional, 
urmează că el nu poate fi suprimat de legiuitorul 
ordinar. 

Un alt principiu cere ca jurisdicţiile, săJk-fixe. 
şj^JţeLimiiente, ca autorităţile judecătoreşti să func-
ţioneze, adică, la sediul lor. 

Pe de altă parte, autorităţile judecătoreşti funcţio-
j p ţ j Ţ j ^ ^ p nează fără întrerupere, afară de zilele de sărbători 
1î&mttPle~"vîeţei contemporane. Din această cauză şi de vacanţele legale, cati sunt, pentru tribunale şi 
jnrisprudenţa şi, uneori, practica judecătorească, curţi, dela 15 Iulie la 15 Septembrie, şi de două 
ajung sa elaboreze un adevărat drept cutumiar (al săptămâni pentru sărbătorile Crăciunului şi cele c'e 
obiceiului). Paşti. 

Organizaţia judecătorească actuală se întemeiază, Pe de altă parte, există unit ale de jurisdicţie, îut 
în primul rând, pe principiul că justiţia ;:e împarte sensul că aceiaşi judecători judecă şi în materiei 
în Slutul român numai de tribunalele şi curjMe anumA civilă, precum şi în materie penală şi comercială.ţ 
instituite prin legi. Art. 101 din Constituţie;—cores-1 Numai tribunalele mai mari au secţii speciale civile-
punzător art. 104 din Constituţia dela 1866, — prevede l corecţiouale şi comerciale, judecătorii acestor instanţe 
că nici o jurisdicţie nu se poate înfiinţa de cât în j nu sunt însă desemnaţi, după specialitate, în judecători 
puterea unei legi «şi că tribunalele, comisiile şi I pentru afaceri civile, penale, sau comerciale. Numai 

b tiJ la y 
puterea unei legi «şi că tribunalel, ş pe afac , p , 
tribunalele extraordinare nu se pot crea 'sub mtijLmJ la înalta Curte .^Casaţie.ysecţiile ei au competenţa 
fel de numire şi sub nici un fel de cuvânt ^"Pentrun specrnlauxaT* 
garantarea libertăţii, onoarei şi averii cetăţenilor, 1 Chiar şi procesele de contencios administrativ, adică 
trebue să existe autorităţi judecătoreşti precis deter- I acelea intentate de particulari în contra actelor admi-
minate şi fixe, iar nu tribunale extraordinare cari 1 nistrative de autoritate, săvârşite de puterea execu-
să judece pentru câtva timp, anumite fapte şi mai Ittvă în mod ilegal, sunt date în competenţa autorită-
nles anumite persoane, după voinţa arbitrară &„JţUor judecătoreşti {Curţile de Apel şi cu drept de 
puterii executive. Experienţa istorică clin diferite recurs la Curtea de Casaţie). In organizaţia jude-
ţări oferă numeroase şi tragice exemple de nedrep- cătorească a Principatelor aceste principii s'au afirmat 
tăţile săvârşite de asemenea tribunale extraordinare, târziu. «'• c- • 
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EVOLUŢII-: ISTORICA 
]ti;j.A OURHNI i'AxA îS SEC. x v n r 

Iu trecutul nostru, Domnul, ca şi împăratul în 
statul bizantin, era judecătorul suprem, la care oricine 
se putea îndrepta pentru orice pricină. 

Viaţa de stat a principatelor româneşti n'a cimo-
sciit justiţiile feudale, exercitate de seniorii feudali cu 
vasalii lor şi, urni târziu, delegate de ei unor func¬ 
ţionari; nici justiţiile municipale şi eclesiastice de 
îisie stătătoare, împotriva cărora regele să lupte, 
eu ajutorul juriştilor, pentru extinderea dreptului 
său de judecată; justiţia n'a devenit niciodată, la 
noi, patrimonială şi toate priciniie de judecată au 
fost totdeauna tot atâtea « cazuri regale ». Justiţia n'a 
încetat niciodată de a emana dela Domn. 

Dregători* judeţelor, în Muntenia, şi ai ţinuturilor 
îu Moldova, aveau, ca reprezentanţi ai Domnului, 
atribuţii administrative, judecătoreşti, fiscale şi mi¬ 
litare. Ei se numeau în Muntenia, de regulă, căpi¬ 
tani ţi excepţional vornicii, iaî în Moldova -pârcălabi, 
sUri^a, minţi, i triton sau vornici. 

Constantin Mavrocordat, în domniile lui în Mun¬ 
tenia şi Moldova, între anii 1735—1748, desfiinţând 
autouiw cu totul vechea organizare utilitara a sluji¬ 
torilor, a luat dregătorilor de districte atribuţiile 
militate ţi le-a schimbat totodată titlul îu acela de 
tepTiivnki. Din. cauza atribuţiilor judecătoreşti ale 
ispravnicilor, acum funcţionari pur civili, li se mai 
zicea uneori şi«boieri judecători»pentru«tot obrazul, 
orice breasla ar Ii». Acest Domn a obligat pe isprav¬ 
nici *â judece ti înşişi; să ţie condică pentru pricinile 
ce vor judeca, trecând cărţile de judecată «la pro¬ 
tocol ••>; să fie asistaţi, la pricini mari de moşii şi de 
ţijţtiui, A<6 dvii «mdU tlin judeţ; îu sfârşit le-a interzis 
ră judece tâlhăriile, ci numai să cerceteze pe tâlhari 
;i <A-i înainteze la divanul domnesc « cu vina în scris, 
cu amănuntul... făcând ştire cu carte slobodă de 
pagubele ce au fâcut», căci nu se cuvine ca acelaşi 
agent să fie şi gîobnic şi judecător. 

In unele târguri şi oraşe mai însemnate, în locul 
dîegâtonum districtului respectiv, judeca un alt 
dregător reprezentant al centrului. Astfel, îu Mun¬ 
tenia, avem pe pârcălabii! d&Câmpulung, zis dela mij¬ 
locul sec, al XVlI-lea ispravnic, şi din sec. alXVIII-lea 
fţfi&i!,$$fiţi;rcâlabtd şi voinicul de iârg din Tiirgo-
1 I.J.V. Dar. mai ales in oraşele Moldovei era răspândit 
acest fel de judecătorie, din cauza organizării speciale, 
foarte vechi, a ««coaielor» dependente de unele 
târguri. Kraii sate cari «umblau cu ocolul târgului» 
îi altc-Ie seu ţinutul* şi uneori se iveau în această 
privinţă rivalităţi jurisdieţitmale intre autorităţile 
ţînutaîe «i cele din oras-e. 

Această judecătorie trebut- deci deosebită de ju¬ 
decata autorităţilor comunale alese, adică a şoltmilor 
si pârgiwil'jr, cari puteau pronunţa şi ei globire 
(amenda) şi lovituri de toege. 

Cât priveze justiţia ecleziasticii, ea se exercita, 
Siitşte, asupra feţelor bisericeşti ca şi asupra laicilor 

plângerile de orice natură împotriva feţelor bise¬ 
riceşti sa fi fost de competenţa justiţiei ecU'sinslu-e. 
Persoanele bisericeşti, pentru vinovăţii ffirii U-^âturil 
cu misiunea lor, erau la noi justiţiabile deopotr ivă de 
instanţele bisericeşti ca şi de cele laice. Tnfiiu"ţnk> cu 
caracter religios, a căror sferă era îu vechiliu* Inuite 
largă, fie ale feţelor bisericeşti, fie ale mireititin1, enut 
şi ele judecate fie de justiţia eclesiastH'il, fii* *lr w a 
iaică, afară de cazul când Domnul le rezerva1) exclusiv 
celei dintâi. Aşa, la 1618 Domnul dfi voie epi MI* -—'•-
de Buzău să trimită protopopi să judece <ide *i: 
necununaţi, de rude, de a patra împreunare . • 
aibă a judeca şi a prada» (adică a ^lolii), l,u 
Domnul dă Episcopului de Buzău dreptul de 
asupra tuturor locuitorilor din eparhii', atAt M! 
(roşii, păhărnicei, spătărei, călăraşi), cât: iji 
t,a 1742, Constantin Mavrocordat scrie îs|iru 
de Orhei şi Lăpuşna: «te atingi cu calcan; şi du K;I tiu?ni 
atât d-ta cât şi nernesnidi d-tale; patul işî I'îsfrieik1-
călcaţi, cercând pricini de gloabe asupra ciihitfîmW 
şi asupra preoţilor, care lucru se cuvine ti str jiuîiH'a 
cu judecată bisericească,.. Partea bisericonseu aik fie 
judecaţi cu judecată bisericească. Când va nv*.;i 
vreun mirean judecată cu vreun călugăr sau preot 
şi va rămânea cu vreo vină călugărul KÎIU priciul, 
să facă ştire la episcopul şi se va pedepsi cu juik-r/iti'i 
bisericească». 

In sfârşit, la noi ca şi în imperiul bî/unti», fofi 
dregătorii, mari şi mici, puteau, în înck'plfnir*:* iitri-
buţiilor lor, să <i certe », adică să pedepneUMi;i'i |w <M\\-
travenienţi cu bătaia şi să-i globcascu, nOu'i't :̂vi 
amendeze, F,ta un, prilej de nesfârşite, ;IIHI^.IUÎ, iuui 
ales pentru agenţii atât de numeroşi iii Ciurului. 
Aceştia intrau în sate, (1 prădaţi» ( tcnm'i i (>fii:i;ilj> 
t ciuboteau » (percepeau dobânzi de întârziere), nnn w,\n 
«duşegubine» şi «nâpăşti» (amenzi asupril.nniv) \K' 
bărbaţi, femei şi chiar copii, băgau oamenii îti fisu*-
şi la închisori. 

Era firesc, în aceste condiţii, sa îi font u fiivuniîc-
foarte căutată de proprietari ca oamenii din Miilelo 
lor să fie scutiţi de amestecul clregatod1oc-jni.lfviil.iiti 
domneşti. Când acorda asemenea scutiri, .Uniunii) iţi 
rezerva, de obiceiu, cazurile de omor şi <U\ J'ftjiiix* (Uk 

fete, uneori nici atât. Documente din sec. al XV-lrti 'M 
favoarea proprietarilor glasuiesc: «să uil-i Itjlni.iu: », 
sau «să nu-i zăticnească» «nici judeţ, nici j.;lo1«)ii\ 
nici birari, nid pripăşari, nici osluliari, nici uliii «lin 
boieri sau slugi domneşti». Judecător în Hiît rănnlsn-;i, 
astfel, proprietarul sau Domnul, «dar alt ju<k?l .-.Ă IUI 
aibă». Formule identice întâlnim, motivaţi» *U» HSIV 
menea împrejurări, pe vremea MerovinKicnilt*r, L:t 
1630, Domnul acordă egumenului dela r lu i i ih i i i l a 
(Ilfov) dreptul să-şi judece singuri românii., eflfi c tk? 
răul banilor a) s

J
a fost risipit satul niânRstirH. <l\'' flu 

fugit rumânii c. Abuzurile era atât de cinnpEito, hiviit, 
1^1695,̂  Brâncoveanu se crede dator să due l a t e în-
tr'un hrisov că e vinde slujbele, iar na z u h u m u î t e a) *. 

_ x) Documentele vorbesc de «grosuri» hi (.•uri: Tn:t:«ţi« 
închideau pe viftovaţi, prilej de abuzuri, pe ciuv 
Constau tui Mavroeordîit a încercat să-1 

!) Agenţilor îiscaU, 
J) Vexaţiunile. 



ORGANIZAREA JUDECĂTOREASCA I N ROMÂNIA 329 

Domnul putea crea sau suprima după plac compe¬ 
tenţa judecătorească a unora sau altora clin diverşii 
agenţii ai puterii executive. Astfel, vedem acordându-se 
unor slujbaşi vamali din târguri dreptul de a cerceta, 
chiar pricinile de eurvii şi hoţii şi de a grobi şi certa 
rezervând Domnului numai vinele cele mari, Nu 
exista nicio altă uonnă în aceste atribuţii de com¬ 
petenţă judecătorească, decât avbitvarnu domnesc. 

In linii generale, se poate apune că orice dregător, 
mare sau mic, avea drept de jkidecfv£ă pentru contra¬ 
venţiile privitoare la competenţa sa administrativă. 

Dregătorii enumeraţi pftnst nici, erau competenţi 
numai in materie civilă şi în materie de contravenţii 
şi de delicte miei, 

Ki u'aveau nicio competenţă în pricinile în care era 
parte vreun 1?^ic'^<]£^ător,J!JilX^|/ 

.Deasupra njenŢîoîîafSTor dregători-j udecători stăteau, 
în Moldova, la început, un singur mare vornic, apoi, 
dela 1568, doi mari vornici, cel de Ţaţa de Jos cu re¬ 
şedinţa la Bârlad şi cel de Ţara de Sus cu reşedinţa 
la Dorohoi; în Muntenia, un mare vornicl) şt, spre 
sârşitul sec. al XV-leiv, mar de ban, pentru Oltenia, 

Competenţa lor era caracterizată prin aceea că 
numai ei puteau judeca pricinile de omor şi că numai 
v\ puteau pronunţii pedeapsa eu nio&îte. Puteau 
judeca, fireşte, orice alte pricini. Judecau la casele 
lor, fie Î11 locul <le reşedinţă, fie ori unde se transportau 
în citeuiuscriţiţiu lor. 

Mai mare peste toţi era .Domnul, judecând în 
sfatul său. 

!u fruntea cancelariei domneşti Ktătea, în fiecare 
principat, murele lo^ujâi, ajutat de un al doilea şi 
de im a) treilea logofăt T,a el veneau şi dela el porneau 
toate actele de procedură privitoare la pricinile ce 
Domnul judeca. 

Iu pricinile penale, agentul de urmărire a vinova¬ 
ţilor, intruducătorul lor în instanţa domnească şi 
supraveghetorul executării sentinţei, nwmarele artnaş, 
ajutat de al doilea şi de al treilea armaş şi de mai 
mulţi unuăşc-i. 

Sfatul domnesc se compunea din boieri-dregători 
mari Î11 funcţie. Uneori se adăogau şi foşti boieri mari, 
precum şi, fie rutiouo materiae, fie ratione personae, 
mitropolitul şi episcopii. Sfatul domnesc era totodată 
.supremul orgun legislativ, executiv şi judecătoresc al 

Domnul, în sfiitul său, judeca; a) orice plângeri 
împotriva dedsiunilor dregătorilor, precum şi orice 
pvidni voiu să evow. dinaintea sa; b) cu exclusivitate, 
pricinile în care era parte vreun boier-dregător mare; 
e) cazurile, de obiceiu, de omor şi de răpiri de fete, 
ce-şi re-scivusc. faţă de .satele unde acordase proprie¬ 
tarilor iimiuitafea de jurisidieţie, 

Sistemul romanesc prezintă asemănare cu cel în 
vigoare Ia periferia imperiului roman, în epoca de 
decadenţii. lMincţioimnil avea atunci tendinţa • să 
transformi: vedica pttUcttHo, care fusese atfit de com-

plicată, de diferenţiată şi de plină de garanţii pentru 
indivizi, într'o coercitio aproape exclusiv poliţienească^ 
Guvernatorii acestor provincii se numeau uneori şi 
judices. Subalternii lor aveau şi ei drept de judecată, 
Cel mai mic eia tivilis pidex, care venea şi cel mai des 
în contact cu poporul de rând. 

Acest sistem a existat şi în statele barbare din 
Occident înainte de îeodalitate şi funcţionarul regal 
era numit şi acolo jud$x, judex publicus, judex fiscalis. 
Acolo însă, ca o urmare a vechii organizaţii a popoa-
xeloi germanice, încă din epoca raerovingiană, func¬ 
ţionarii mari regali, dux, comes, graf, nu făceau decât 
să prezide judecata, să ratifice şi să execute sentinţele 
pe care le pronunţau, ca judecători, bani hcminest 
rachittilurgi, oameni liberi, juraţi aleşi. Confuzia între 
atribuţiile administrative şi judecătoreşti nu mai era 
deci deplină. 

i) / U l i u hi i y i . i 
v o m i t ' ii! Ţ i i r l i i l r 

«\ui (li-imi'bit si în aiuiitunlrt «» mure 
Sus ţi 11IK1I 11! Tilrii r!<: Jos. 

I1, Î101IK &Jt 

ŞI AI, TĂRII EOilANEŞjTI INTRE 1730 şl i?6g 
(EtipA licsen flelfi Mftnîialltca Vdcâte^l. Bln fl P 

Domnitor 
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Aşa dar, cam pretutindeni s'a ajuns, destul de 
timpuriu, la complete de judecată, precum şi la oare¬ 
care diferenţiere între atribuţiile judecătoreşti şi cele 
administrative. 

J> noi, s'a perpetuat sistemul roman imperial şi 
amintirea lui «jiidex» a trăit în termenii de jude, judeţ, 
judecător. Sistemul nostru vechi mai seamănă şi cu 
cel bizantin şi sârbesc medieval, cari n'au cunoscut 
nici autonomii locale, nici judecători aleşi. Se deose¬ 
beşte de cel bizantin doar întrucât acesta, pe lângă 
dregătorii administrativi, fiscali şi militari, cari 
aveau şi atribuţii judecătoreşti, cunoaştea şi jude¬ 
cători propriu zişi. 

Judecătorii din oraşele noastre nu erau decât nişte 
dregători administrativi cari aveau şi atribuţii jude¬ 
cătoreşti ; calificativul de o judecători» nu trebue să 
înşele: erau xişi judecători tot aşa precum în Polonia 
castelanii erai numiţi şi «judices». 3Îi judecau uneori 
asistaţi de « oameiii buni» cari însă îndeplineau un 
rol mai mult pasiv, de martori la judecata. 

In general, Moldova şi Ţara Românească n'au cu¬ 
noscut decât sistemul judecătorului unic, cu excepţia, 
pe de o parte, a divanului domnesc, iat pe de altă 
parte, a justiţiei comunale, împrumutate evident din 
Ardeal. In Ardeal, « magistratul», senatul, sau sfatul 
orăşenesc, era compus din judeţul oraşului şi asesori 
aleşi (juraţi dves),_ 

Ca şi la Merovingieni, existau la noi în vechile 
timpuri două feluri de sfaturi ale suveranului: unul 
restrâns platititm falatii, altul mai larg şi cate se 
aduna rriSt YSUT" "pîWffilitvi gen&ale sau conventuvi 
•publicam. Dar sfatul restrâns al Domnilor noştri n'a 
evoluat ca cel din Ungaria, spre pildă, unde, începând 
din sec. al XHI-lea, au intrat, treptat, mai întâi 
nobili cu oarecari cunoştinţe de legi, zişi assessires 
sau consiliarii, cari puteau judeca şi în lipsa seniorilor 
laici şi bisericeşti şi, mai apoi, prelaţi şi baroni aleşi de 
adunarea naţională. 

Pe când însă aiurea regele, cu timpul, a ju¬ 
decat în persoană tot mai rar, şi treptat, nu¬ 
mai unele cazuri au fost rezervate judecaţii 
lui, la noi Domnul n'a încetat nici odată de a exercita 
personal deplinătatea atribuţiilor lui judecătoreşti, 
Nn s'a desprins niciodată la noi din statul domnesc 
o deosebită curte domnească de judecată. Boierii 
divanului erau calificaţi de simpli «martori» la jude¬ 
cată, Se întâmpla numai ca Domnul să dea o pricină 
în cercetare boierilor divanului sau a câtorva dintre 
ei1), după cum o putea trimite marilor vornicis) sau 

l) Boteii divanului hotârSse In chestiuni de proprietate, 
rămânând ca să se facă «drese domneşti» (ex. 1637 în 
Gliibănescu, Surele $i izuoade, III, 258). LR 1662, trei din 
boierii îunri a£ divanului Moldovei dau ordine către slu¬ 
jitorii iinul ţinut, în urma jeluirii unni egumen (Ibid^ IV, 
1C9). Jtidecată n veliţilor boieri la 1671: «au eşit la lege 
îimJittea boierilor celor mari 9 (ibid., IV, 209). 

s) I,a 1609, Domnul Moldovei zice într'o carte de ju¬ 
decată că « părţile an avut şi TX înaintea noastră dinaintea 
milei sale pan TIreclie vel vornic» (ibid., IX, 82). La 1661 
marele vornic al ŢSitii de Jos în Moldova dă scrisoare de 
jiidecfită în pricina unora pe cari e Măria Sa Vodă i-a trimis 
la. noi 50-i judecăm o (ibid., IV, 168), Carte de judecată 
datS în Muntenia de Mihal mate agă la 3605: « a rătnas de 
lege dinaintea mea 9 {ibid., VI, 186). 

oricărui alt dregător, iar hotărîrile chiar ale veliţilor 
boieri ai divanului erau date sub rezerva hotSrîrii 
supreme a Domnului. Judecata marilor bani de 
Ciaiova, cu. sau fără divan, nu era. nici ea decât închi¬ 
puirea judecăţii domneşti şi putea fi atacată înaintea 
Domnului. 
'*" O sentinţă nu era niciodată definitivă, Domnul 
avea dreptul să reformeze orice sentinţă, precum şt 
să evoce orice pricină dinaintea sa, Era destul ea 
Domnul să se schimbe pentru ca procesul să poată,fi 
reluat. Aşa dar, ceea ce am putea fi ispitiţi sft nu mim 
«apel», nu era în fond decât o principială abso^ijă a 
.autorităţii lucrului judecat. 
' «Apelul >> se reducea în trecutul nostru la mi fel <le 
drept de jeluire la superior împotriva actului infe¬ 
riorului şi era firesc să fie aşa, faţă cu completa con¬ 
fuzie între atribuţiile executive şi cele judecătoreşti 
ale dregătorilor. De aceea şi jeluirile împotriva sen¬ 
tinţelor se puteau prezenta Domnului, ca şi cele 
împotriva oricărui act administrativ, între altele şi 
prin forma sumară a jalbei«în proţap », când Domnul 
mergea la plimbare. 

« Cauzele cele mari le decide însuş Domnul», — scrie 
D. Cantemir, —«iar cele mici le lasă asupra bcierilor». 
«I,e'iasă» şi deci poate să nu le lase, după cum şî 
dregătorii-judecători mari pot să lase, dacă vor, .şi 
chiar lasă, de obiceiu, pricinile mici în seama b 
ternilor. 

Nu se poate deci vorbi, în vechiul nostru 
de «prime instanţe » de judecată, şi de «instanţe <k 
apel», ci numai de jeluiri sau plângeri împotriva 
actelor dregătorilor-judecătorî. Astfel se explică şi 
de ce Domnul putea pedepsi pe boerut care măcar şi 
«din neştiinţa legilor » judecase «strâmb », dup ÎS cum 
putea pedepsi pe jeluitor, dacă judecata dregătorului 
se dovedea dreaptă. Pretinsul apel nu era decât o 
jeluire care părea jicnitoare pentru dregătorul pe 
care-1 viza; şi aceasta nu numai la noi. 

In Statul roman, magistraţii au privit multn vreme 
ca o jicnire apelul contra sentinţelor lor şi împărţiţii 
au luptat contra acestui obiceiu, prevăzând nincitfi 
pentru magistratul care refuza de a primi apelurile, 
sau nu le dădea urinare. In vremea Merovingienllor, 
dela judecata tribunalului comitelui se putea apela 
la sfatul regelui, dar cel ce pierdea, era amendat, 
Regii căutau să scape de aceste apeluri şi adeseori 
refuzau, de a ie cerceta. Apelurile zise de «elefant <1̂  
droit» şi de « faux jugement», erau privite încă îÎL 
sec, al XVIII-lea ca o imputare de fraudă sau. de ica 
credinţă şi, deci, ca injurioase peiitru judecător. 

DIN SBC. XVIII PÂNĂ LA REGULAMENTIir, 
ORGANIC 

Societatea românească, a fost totdeauna supusă 
oarecăror influenţe străine, cari s'au accentuat, 
mai ales, dela tratatul din Carlovăţ dela 16 99, A* 
când Principatele au revenit în atingere direcţii cu 
Apusul. De atunci au reînceput străduinţele occiden¬ 
tale de pătrundere economică, politică şi ideologică 
la noi. 
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Dela reforma lui Alexandru Ipsiknti, se poate 
vorbi pentru întâia oară la noi de «instanţe jude¬ 
cătoreşti ». 

A) întâia instanţă o formau: 
1. In judeţe, tot ispravnicii, dar pe lângă ei se 

_ De altă parte, din a doua jumătate a sec, al XVII-lea 
şi în tot cursul celui de al XVIII-lea, sub influenţa 
unor Domni luminaţi, la Academiile din Bucureşti 
şi Iaşi au profesat dascălii cei mai de seamă ai 
neoclasicismului elin, dintre cari mai mulţi îşi com¬ 
pletaseră cunoştinţele în Occident 
şi pe cari veneau să-i asculte nu 
numai Români, dar şi tinerii din 
toate părţile Sud-Estului european 
creştin. 

Nici la Academiile din Bucu¬ 
reşti şi Iaşi, nici la marea şcoală 
a Fanarului, nici la şcoala din 
Innina, mi existau cursuri speciale 
de drept, iar despre tinerii cari pe 
atunci au studiat în Occident nu se 
ştie să fi dobândit diplome juridice, 
aşa încât trebue dedus că luminile, 
de cari unii au dat dovadă în ma¬ 
terie de drept, le vor fi câştigat ca 
o ramură a studiului, de predilecţie 
pe atunci, al filosof iei şi priri citiri 
dictate de înclinare naturală spre 
problemele juridice. Este neîndoios 
va aceşti oameni luminaţi au 
cunoscut «Ies Lettrcs persanes» 
(171\) şi «l'Ertpîit des lois* (1748} 
ale lui Monte.squieu, «le Contrat 
social» (1762) al lui Rousseau şi 
« Dei delitti e delle pene » (1764) al 
lui Beccaria, cari au transformat 
concepţiile juridice apusene. 

Cea dintâi operă legislativa de o 
deosebită importanţă şi aplicaţie, 
kvorîtă din acest curent juridic, 
este reforma lui Alexandru Ipsi¬ 
lanti, din Muntenia, în prima lui 
domnie, la 1774—1782, şi care pri¬ 
veşte de aproape vechea noastră 
j iisttţie penală. 

Reforma lui Alexandru Ipsilanti 
în înniul judeeătoiesc este cuprinsă 
în două hrisoave dela 1775, în codul 
său « Syntagmation uomicou » dela 
1780 şi în diferite circulari.. A fost 
completată întru câtva de urmaşii 
săi NicoUve Canuţea (1782—1783) şi 
Mibail Şuţii (1783—1786) şi de el 
însuşi, în a doua şi scurta lui domnie 
în Muntenia la 1796—1797. 

Când, la 1775, Alexandru Ipsi¬ 
lanti înfiinţa, «departamenturile », 
adică completele de judecată, numi judecători «boeri rândnesc şi judecători. Prin aceasta, însă, nu se face 
ce ştiu atât pravila, cât şi obiceiul pământului». deosebirea completă între puterea executivă şi cea 
De când cu «departamenturile», au început unii judecătorească, deoarece Ipsilanti decide « de această 
boeri .să se specializeze în studiul legilor şi în cariera una dată, până a vrea Domnia Mea a da nizamiil 
de judecători. cel desăvârşit..., face trebuinţă de a fi ispravnicul 

Menirea «departamenturilor», cele dintâi tribu- şi judecătorul de-a-valrna.;., să aibă a căţa isprav-
nafe la noi, şi u judecătorilor, era cu atât mai grea, nicul trebile judecătoriei şi judecătorul trebile îsprăv-
cit cât şi codul lui Ipsilauti era departe de a fi corn- niciei de-a-valma. Iar după ce . . . vom pune lucru-
plct, aşa că trebuia adeseori să se recurgă direcţia «pra- iile la rânduială.,. după pofta Domniei Mele,_ atunci 

AT,BXANDRUIPSH,ANTr, DOMNAI,ŢĂHII ROMÂNEŞTI ŞI AI,MOLDOVEI,INTRE l7M->797 
(După lmrtn lui Btgu Vtltjtiiuil. D!n Miucu JSeza: Urme româneşti 1H lUlsMtul ottodox) 

plct, aşa că trebuia 
vilele împarăteşi-i» sau la manualul Ini Haîmetiopol. vom deosebi a fi judecătorul numai la ale judecă-
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torjei şi ispravnicul mimai la ale isprăvniciei... »• 
In scurta lui a doua domnie în Muntenia la 1796—1797, 
Alexandru Ipsilanti a întări); însă clin nou dispoziţia că 
ispravnicul va judeca împreună cu judecătorul, afara 
de cazul câtid ispravnicul va lipsi dela reşedinţa ju¬ 
deţului. 

Competenţa acestei prime instanţe din judeţe era 
mărginită la afaceri civile, contravenţii şi delicte mici. 
Executori ai sentinţelor eratt numai ispravnicii, 

2. La Bucureşti, întâia instanţă o formau: 
a) In pricini civile, două «departamenturi», unul 

de opt, oltul de .şapte boieri, de rangul al doilea 
sau al treilea, complete deci de magistraţi ca tri¬ 
bunalele de azi; se prevedea în codul Ipsjlantf ca 
aceste două, departamenturi«sa fie deopotrivă la pu¬ 
tere, adică fără de a se supune imul la apelaţia celui¬ 
lalt ». 

b) In pricini criminale, nu «departament al vino¬ 
văţiilor 9, zis de obiceiu departament 9 crimiiialion», 
compus din opt boieri, deci iarăşi un complet de ma¬ 
gistraţi, 

c) Pentru contravenţiile şi delictele mici din «târg», 
adică din centrul Capitalei, nu tribunal mixt, zis 
al apei, compus din agă (mare dregător admini¬ 
strativ) şi un boier judecător. 

d) Pentru- contravenţiile şi delictele mici din «ma¬ 
halale», adică dela periferii, un tribunal mixt, zis al 
spătăriei, compus din spătar (mare dregător admi¬ 
nistrativ) şi im judecător. 

3. La Craiova, întâia instanţă o formau: 
a) In materie civilă, o judecătorie de patru boieri 

înfiinţată de Milmi I Şuţu la 1785; 
b) In materie penală, ttn departament crmtnalion, 

înfiinţat pare-se de Nicolae Vadă Caragea (1782-—1783), 
compus din trei boieri judecători cu vtori armaşul. 

B) A ii a ti a instanţă o formau iarăşi com¬ 
plete de judecătoii-dregatori, în locul judecătorului-
dregător unic de până atunci: 

a) Pentru Oltenia, în locul marelui ban, care de 
câtăva vreme nu-şi mai avea reşedinţa 3a Craiova, 
divanul Craioveî, format din caimacam (boier de 
rangul întâiu sau al doilea, administrator al Ol¬ 
teniei) şi ciaci boieri judecători, 

b) Pentru Muntenia propriu zisă, în locul marilor 
voinici, « departamentul veliţilor boieri», compus din 
boierii de întâiul rang în funcţie şi câţiva foşti dre¬ 
gători mari. Devenea astfel o regulă vechiul obiceiu 
thvpă. care Domnul desemna tmeori pe câţiva boieri 
ai divanului să cerceteze pricinile, 

Aceste instanţe de apel erau prima instanţă de 
judecată pentru pricinile boierilor mari. 

C) A treia şi ultima in st antă era divanul 
domnesc, compus din Domn, adeseaori mitropolitul 
şi episcopii şi din boierii titulari ai dregătoriilor 
celor mari şi care în anumite zile judeca pricinile 
civile, iar în altele «vinovăţiile». 

Marele armaş şi ajutoatele lui continuau s& func¬ 
ţioneze cu vechile lor atribuţii de agenţi de urmărire 
şi de executori ai sentinţelor criminale şi să îndepli¬ 
nească în divan, după expresia d-lui C. Săiăţeanu, 
rolul de procuror mut. 

In Moldova, în aceeaşi vreme, singura deosebire 
ce o constatăm faţă de trecut, este că şi aici a dis¬ 
părut jurisdicţia marilor vornici, rămânând numai 
aceea a veliţilor boieri. Ierarhia dregătorilor-] ude c3« 
tori se compune din ispravnici pentru judeţe, agă 
pentru centrul, şi hatman pentru periferiile cnpitaM, 
iar deasupra veliţii boieri ai divanului domnesc şi, 
în sfârşit, Domnul însuşi în divan1). In codul lui 
Şuţu dela 1820, se vorbeşte însă de -un tiibnnnt 
special pentru pricinile mari penale şi anunic imul 
singur pentru toata ţara «departamentul criniiua-
lion. i) la Iaşi, «la cave se trimit toţi vinovaţii u, tar 
crimele împotriva stăpânirii se cercetează de-a-deehtut 
de obşteasca adunare a divaiiurilor, 

Constatăm astfel în Muntenia, în a dona juinft-
tate a sec. al XVIII-lea, o încercare de a duosebi 
organele administrative de cele judecătoreşti. Dre¬ 
gătorul începe să devie magistrat. Aceasta Teftmnfi, 
pornită dela Alexandru Ipsilanti, nu se introduce 
complet decât la Bucureşti şi Craiova; în judeţe.1 se 
menţine, în parte, vechea confuzie de atribuţii. In 
Moldova, încercarea se face mai târziu, numai ia 
Iaşi, şi numai pentru justiţia penală. 

In aceeaşi vreme, tot dela Ipsilanti porneşte a 
doua reformă însemnată: înlocuirea judecătorului uuie 
priutr'un complet de mai mulţi judecători. Se in¬ 
troduce astfel, ipso facto, mentalitatea pietorinnS' a 
tribunalului, în locul celei administrative a dregSto-
rului-judecător unic, Aceste complete sunt: Sn Mun¬ 
tenia, judecătorul eti ispravnicul în judeţe, jwktA-
torul cu aga şi cu spătarul în Bucureşti, tribunalele 
civile şi criminale de primă instanţă dela Bucureşti 
şi Craiova, divanul caimacamului la Craiova şi di¬ 
vanul veliţilor boieri la Bucureşti. In Moldova, com¬ 
pletele de judecată sunt numai divanul veliţilor boieri 
şi tribunalul criminal dela Iaşi. 

In sfârşit, reforma lui Ipsilaati a făcut, pentru 
prima oară la noi, încercarea de a se deosebi in¬ 
stanţele de judecată a pricinilor civile şi a ce-lot 
penale. 

Din punctul de vedere al organizării justiţiei, în 
ajunul revoluţiei dela 183.1, o singură schimbare so 
făcuse în Moldova: se înfiinţase un tribunal criminal 
la Iaşi. Evoluţia spre modernizare fusese deci în 
această privinţă mult mai lentă ca în Muntenia, deşi 
Alexandru Ipsilanti domnise şi în Moldova, deJa sfUr¬ 
situl anului 1786, până la mijlocul anului 1788. Kx-
plicaţia stă în faptul că marea boierime din Mol¬ 
dova era mai conservatoare. 

De această deosebire de evoluţie în cele don fi 
Principate ş'au resimţit şi proiectele de reforme ce 
au încolţit la 1821—1822, cu prilejul eteriei greceşti, 

J) Incâ dela 1742 im ordin ni lui Constantin Mnvjrocortlnt 
pare a nu mai cunoaşte decât jurisdicţia ispravnicilor şi 
apoi a divanului. «Doi oameni când vor veni sil se judece, 
întâiu sa se scrie pricina omului ce pârSşte, apoi să se 
scrie răspunsul celuilalt, apoi hotfirîrea- jmlecitţil, . . ea 
să fie lucru lămurit ş i . . , s& poată înţelege divanul , , . 
Şi de ocum înainte,... de nu vor veni judecftţile iutlpo-
site după poruncă,,., le voni trimite rupte cu oniiK'iiI 
domneşti acolo la d-ta şi au-ţi va fi cu cinste 9. {lorgn, SI. 
fi duc., VI, ) 
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ca o izbucnire a unor dorinţe acumulate; în Mttn-
teuia, aceste proiecte conţin prea puţin în ramura 
judecătorească. 

Un proiect de reformă muntean dela 1822, intitulat 
«îndreptarea ţării după cele ce a pătimit dela străini 
la 1821», vrea numai ca din cei doi ispravnici ai 
fiecărui judeţ, unul să fie special însărcinat sa caute 
judecăţile împreună cu judecătorul, deci o dorinţă 
de accentuare a diferenţierii începute de Ipsilanti; 
mai vrea ca zapciii plăşilor să poată judeca prici¬ 
nile mft.run.te dintre locuitori; ca la fiecare * depar¬ 
tament » să figureze şi un nomicos, adică legist şi, 
în fine, sii se înfiinţeze un departament special pentru 
hotărniciile de moşii. 

In Moldova, cum era şi firesc, reforma judecăto¬ 
rească trebuia să atragă acum mai mult atenţia. 

Proiectul de reforme elaborat Ia 1822 de boierii 
secundari, porecliţi «cărvunari» şi intitulat «Cererile 
•cele mai înseninătoare ce se fac din partea obştei 
Molclaviei . . , spre a sluji pământeştii ocârmuiri 
•de temelie...» se ocupă pe larg de ramul judecă¬ 
toresc. 

El prevede următoarele «instanţe» de judecată: 
a) Ispravnicii, împreună cu un judecător, ca în 

sistemul introdus în Muntenia de Alexandru Ip.si-
lanli. Dădea însă acestora şi competenţa penală. 

Orice judecată trebuia începută la întâia instanţă, 
•adică la «judecătoria ţinutului unde se va afla Iu-
•crvil de pricină, sau persoana trasă la judecată». 
Prin aceasta se suprima privilegiul, jignitor pentru 
•cărvunari, al boierilor mari de a fi judecaţi de-a-
-dreptul de instanţele superioare1). 

Ispravnicii singuri, fără concursul unui judecător, 
erau competenţi în pricinile « ce atârnă de buna rân~ 
tluială a târgului, a economiei câmpului, a neguţă-
toiiei, de darea birului... B. 

In Iaşi, rămânea tribunalul agiei, adăogându-se 
pe lângă agă un judecător, după sistemul lui Ipsi-
lanti. 

Cărvunarii nu cer complete de judecată pentru 
prima instanţă. Ei nu merg deci atât de departe 
•ca Ipsilanti, care înfiinţase complete de primă in¬ 
stanţa la Bucureşti şi Craiova, atât pentru pricinile 
•civile, cât şi pentru cele penale. 

b) Instanţă de apel în materie criminală devenea, 
în proiectul cărvunarilor, tribunalul penal de întâia 
instanţă cîiii codul lui Suţu, adică tribunalul cri¬ 
minal icesc din Iaşi, compus din cinci boieri de orice 
rang. Aplicând îtisa pe de-a'ntregul principiul separa¬ 
ţiei puterilor, cărvunarii cereau şi în materie civilă 
•o instanţă specială judecătorească de apel, în locul 
.judecăţii" veliţilor boieri, anume im divan «al doilea» 
de cinci boieri de rangul al doilea. Data înfăţi-

') Astfd, Iu I7ijo, im halat mure, Iamichc Caiitacuzino, 
protest" împotriva cflnmiinS ţinutului ttomuii: « Starea mea 
etn hoiDreiiscft cere, .fi (lupii pi'tivik» şi după nestrăinutnt 
olilcehil pământului nostru, sil £ic jwdutută imilşi de pev-
.somii: de uHumeiioa stiire, fie proţes rte orice soi va fi. Beci 
pevsowwlu aceltt Aa a sture cu totul mica şi întunecată 
îae tle istov iiulc^uît.t "cea hotnrîrc de judecaţii. Las de 
,i pomeni cil sunt şi fili'ft idei, necum cu vreo ştihiţfl de 
.filosofic şl pt-HVili judecătoreşti». (Iorga, 5/. fi dac, VII, 

sării la apel avea să se fixeze, după vechiul obiceiu 
din. amândouă Principatele, de prima instanţă, în 
urma declaraţiei de nemulţumire a vreuneia din 
părţi, 

c) A treia instanţă, aplicând mai departe princi¬ 
piul separaţiei puterilor, avea să fie, în locul vechiului 
divan domnesc, divanul întâiu, compus din 5 boieri 
de rangul întâiu şi 2 din fruntea celor de rangul 
al doilea. 

Această a treia instanţă era însă numai de ca¬ 
sare «după cursul actului (adică sentinţei), dacă se 
va găsi vreo greşală sau vreo urmare de nedreptăţi». 

Proiectul cărvunarilor mai prevedea, după siste¬ 
mul lui Alexandru Ipsilanti1), cancelarii ale judecă¬ 
torilor, cu logofeţi însărcinaţi să formeze şi să ţie 
dosarele pricinilor. 

Aşa dar, în proiectul boierimii secundare a Mol¬ 
dovei, atribuţiile judecătoreşti ale Domnului nu erau 
menţinute decât pentru cazul când între instanţa 
de apel şi instanţa de casare se ivea un desacord. 

Cât priveşte pe boierii cei mari ai Moldovei, majo¬ 
ritatea lor ar fi vrut înlocuirea totală a domniei 
unuia singur priiitr'un sfat de boieri mari. Cu atât 
mai vârtos nu admiteau amestecul Domnului la 
judecăţi. Dar, tocmai din cauza tendinţei lor de a 
rezuma boierimea la un mănunchiu de vreo 20 
de familii şi de a rezerva numai acestora privi¬ 
legiile boiereşti şi înalta conducere a treburilor 
p\iblice, «aristocraţii s> erau în multe privinţe 
mai liberali şi mai democraţi decât «ciocoii», 
sau «cărvunarii», adică decât boierimea secundară, 
preocupată de a beneficia de privilegii şi drepturi 
politice pe picior de egalitate cu «protipendada». 
Această concepţie a boierimii mari se vede bine din 
proiectul de constituţie întocmit de marele logofăt 
Diraitrie Sturza şi pe care el însuşi îl numeşte « aristo-
dimocratîcesc». 

Acest proiect desparte complet puterea executivă 
de cea judecătorească. Cea executiva este încredin¬ 
ţată unui (i divan mare », compus din 15 boieri mari 
<< cârmaci toatei oblăduiri a republicei». Puterea ju¬ 
decătoreasca aparţine «divanului pravilnicesc», com¬ 
pus din 15 boieri mari, care-şi păstrează situaţia 
pe vieaţă şi, în caz de vacanţă, cooptează im nou 
membru dintre «neamurile boiereşti», înţelegând\t-se 
cele mari. In acest sistem instanţele judecătoreşti 
sunt reduse la două: 

a) In fiecare judeţ, un tribunal de trei judecători 
aleşi de boierii locali. 

b) Divanul pravilnicesc dela Iaşi. 
Se ştie că domnia lui Ioniţă Sandu Sturza (1822— 

1828} a fost sabotată, de boierimea cea mare, care a 
rămas departe de ţară silind astfel pe Domn să 
numească în funcţiile înalte, reprezentanţi ai boierimii 
secundare. Spre sfârşitul domniei, boierii mari întor-
câudu-se şi înipăcându-se, măcar aparent, cu DomniiJ, 
i-auimpus la 1827 mi aşezământ care mulţumea în¬ 
treaga boierime. Se consfinţeau şi chiar se extindeau 

]) Acesta înfiinţase în Muntenia la 1777 coudicarJ, pe 
lnugă judecătoriile de judeţe, şi logofeţi pe lângă cele¬ 
lalte instanţe, 
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până la scutirea totală, privilegiile fiscale ale boierimii, 
fără deosebîje de trepte. In acest aşezământ se cuprin¬ 
deau şi oarecari dispoziţii privitoare la ramul ju¬ 
decătoresc. Mai retrograd şi în această privinţă decât 
tot trecutul, aşezământul liotîira că pricinile boie¬ 
rilor de orice treaptă, între dânşii sau cu oamenii 
de rând, vor merge «după obiceiu şi după Bazi-
Hcale * de-a-dreptul la divanul veliţilor boieri. Pri¬ 
cinile oamenilor de rând aveau să se judece, în primă 
instanţă, de judecătoriile isprăvniceşti şi, în apel, 
de divanul veliţilor. Singurul pas înainte pe care-1 
făcea aşezământul dela '.1.827, e x a c''x introducea au¬ 
toritatea lucrului judecat: o sentinţă dată de Domn 
în divan, adică împreună cu mitropolitul, boierii mari 
şi cu divanul veliţilor « săvârşea totul în veci», 

Caracteristica, aşa dar, a ţiroiectelor de reforme ale 
boierilor în materie judecătorească, este dorinţa de 
a limita puterea domnească. 

Iu materie de justiţie, intervenţia Domnului fa¬ 
nariot adusese o răsturnare a valorilor de altădată, 
înainte vreme, legea era ţinută în subordine de ju¬ 
decata. Rezultatul unui proces atârna rnai mult de 
voinţa personală a judelui, decât de cea impersonală 
a legiuitorului. Domnul fanariot, ca şi <( despotul lu¬ 
minat» din Occident, se dăduse apoi drept repre¬ 
zentant al «legii» şi pretiusese să intervie în această 
calitate, Bine înţeles, acest «legalitarism » al prin¬ 
cipelui mi era un sentiment totdeauna desinteresat, 
Era poate chiar o necesitate de vieaţă pentru un 
monarh. «I,egea », care este una, este arma de că¬ 
petenie a oricui vrea să domine o societate. Toţi ti¬ 
ranii au fost nomoteţi, 

DBLA R^GTJL-AMANTTJL ORGANIC PÂNĂ LA 1859 

Iu desbaterile comitetului de opt însărcinat cu 
elaborarea Regulamentelor Organice, Costache Co-
nachi a fost purtătorul de cuvânt al protipendadei 
Moldovei împotriva amestecului domnesc la judecăţi, 
Merită să fie citată a lui « socotinţă » asupra modului 
de alcătuire a instanţei celei mai înalte «de care 
adică spânzură soarta vieţii, cinstei şi averii locui¬ 
torilor », 

In privinţa autorităţii lucrului judecat, Conachi 
este, fireşte, de părere ca trebue admisă, şi aminteşte 
că şi în Moldova era obiceiul că pricinile judecate 
de trei Domni consecutivi, erau definitive. Totuşi 
din cauza (icatahrisutilor»1) săvârşite mai înainte 
cu judecăţile, Conachi admite, cu Mihail Sturza, re¬ 
vizuirea lor. Dar, spre deosebire de Milail Sturza, el se 
declară împotriva inamovibilităţii magistraţilor in¬ 
stanţei supreme. El preferă ca ei sa fie numiţi pe zece 
njii, căci aşa nu vor fi «sub veşnica apărare despre 
pretenţiile ce ar avea lumea asupra lor » şi pentru că 
ar lăsa perspective de înaintare «Moldovenilor.,, 
vrednici,., prin câştigarea cunoştinţelor şi învăţă¬ 
turilor trebuincioase la acest loc». 

Proiectul, întocmit de comitetul de opt, a fost 
dat, la 1831, în fiecare Principat, în cercetarea « Ob-
şteştei Extraordinare Adunări de revizie a Regula¬ 
mentului Organic ». 

Ainizurilor, 

Aceleaşi chestii care se desbfttuseră în comitet, au 
provocat discuţii şi în Adunarea de revizie din Mol¬ 
dova. Astfel, faţă de unele amendamente, al căror 
cuprins mi-1 cunoaştem, privitoare la alcătuirea in¬ 
stanţei supreme şi la reducerea atribuţiilor judecii-
toreşti ale Domnului, Kisseleff observă că ţintesc 
«a da în lături puterea Domnului, care n'at mai 
avea nici o împărtăşire în pricinile judecătoreşti şl 
s'ar aduce la singura dregătorie a unui vornic de 
aprozi». Astfel clin cauza opunerii lui Ki.sseleff, n'a 
putut triumfa punctul de vedere al boierimii Mol¬ 
dovei în privinţa atribuţiilor judecătoreşti ale 
Domnului. 

Tot aşa în Muntenia, deschizând la 1833 Adu na rea 
Obştească obişnuită, Kisseleff repeta că «Hciimpitr-
tăşirea Domnului la pricini de judecăţi, iiepiilAntiu-se 
uni cu duhul locuitorilor», este inadmisibilă, 

Iu privinţa inamovibilităţii, Kisseleff a opinat că 
(1 nu s'ar putea aşeza decât atunci când judecătorii 
rânduiţi pe viaţă ar alcătui un trup deosebit şi re-
cornenduit de către însăşi luminarea lor, în vreme 
când tot atunci şi dreapta judecată a obştei noro¬ 
dului luminat prin ispită, ar putea fi o închezăşluire 
temeinică a nemustrării cugetului judecătorilor, l'flnă 
atunci, înrâurirea Domnului la pricinile judcciUo-
reşti ar trebui păstrată, însă ea va fi mărginită 
întru puterea unei Curţi de Cassasion,., care ti 11 
va cerceta decât cea cu amăruntul urmare a formu¬ 
lelor, făiă a se atinge de pricină ». 

Regulamentul Organic prevedea că liotărîrife «Urniţi 
instanţe vor fi «socotite desăvârşite pentru tot¬ 
deauna. .. în domnia Domnului ce se află în scaun şi 
întru a moştenitorilor săi»; introdusese adică autori¬ 
tatea lucrului judecat. 

Inamovibilitatea magistraţilor n'a fost introdusă 
în Regulamentul Organic, S'a hotărît numai că magis¬ 
traţii vor fi numiţi pe trei ani, cu posibilitate <1e a fi 
reconfirmaţi pe un al doilea şi pe 1111 al treilea period 
de câte trei ani. Inamovibilitatea putea fi introdusă 
după nouă ani de experienţă, prin acord între Domn 
şi Obşteasca Adunare. încă un mijloc deci de influenţă 
a Domnilor în trebile judecătoreşti. De aceeu, atât. 
programul muntean dela 1848, cât şi programul de 
atunci al lui M. Kogălniceanu şi, Î11 sfârşit, Adunarea, 
ad-hoc a Moldovei la 14 Noemvrie 1857, cereau ina¬ 
movibilitatea, care însă n'a fost introdusă nici (kL 

Convenţia dela Paris. 
In Muntenia, ministerul public a fost înfiinţat piiii 

chiar Regulamentul Organic care prevedea procurori 
pe lângă toate instanţele cu îndatorire de a denunţa 
marelui logofăt al dreptăţii pe «învinovăţiţi! jude¬ 
cători»1), de a «îngriji pentru 'toate câte privesc 
asupra pazei, bunei orândueli şi a liuiştei obşteşti» 
şi, în sfârşit, de a veghia la aplicarea legilor şi de a face 
apel împotriva sentinţelor date cu călcarea pravilelor, 

Dispoziţiile Regulamentului Organic au fost, în 
cele din urmă, îu materie judecătorească, precum şl 

') Unjjudecător, vinovat de delict s a u cr ima în exerciţiul 
funcţiei sale, era denunţat marelui logofăt , cnie-1 trimitea 
îu judecata înaltului Divan. Membrii î n a l t u l u i Dlvnu «mu 
justiţiabili de cele două secţii ale d ivanulu i j l i l l 
prezidate de Domn. 
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în celelalte, un compromis între diferitele dorinţe 
ce se exprimaseră în Principate, 

Organizarea instanţelor se făcea pe baza principiului 
« despărţirii puterilor cârmuitoare şi judecătorească», 
fără a face însă şi aplicarea lui integrală. 

întâia instanţă o formau: 
a) La ţară, tribunalele săteşti, compuse din preot 

şi trei membri aleşi de locuitori pe un an, câte un 
fruntaş, mijlocaş şi codaş, Se întruneau Dumineca 
şi sărbătoarea la casa preotului şi căutau să împace 
neînţelegerile ivite între săteni. Dacă nit reuşeau, 
trimeteau părţile la tribunalul judeţului. După 
propunerea vornicului Mihail Ghica, s'a admis, în 
Muntenia, că în caz de contestaţii asupra stricăciu¬ 
nilor provocate de vite ce călcau în holde, proprietarul 
sau vechilul (reprezentantul, procuratorul) Iui va 
face parte din tribunalul sătesc. 

Plângerile sătenilor (clacaţilor) împotriva proprie¬ 
tarilor, erau de conipetinţa tribunalelor de judeţe; 
ale proprietarilor însă, pentru nesupunerea clăca-
şilor, se cercetau, ca în proiectul cărvunarilor, de 
cârmuitorii judeţelor, sub cuvânt că «dreptăţile 
proprietarilor de moşii nu au trebuinţă de a se mai 
cerceta şi de a se hotărî prin judecată, fiind odată 
hotărîte prin pravile, iar numea câmpului nu iartă 
nici mi fel de întâixieie». 

b) Cârmuitorii judeţelor şi sub-cârmuitorii plă-
şilor, pentru pricinile poliţieneşti mici, ce se pedep¬ 
seau cel mult cu 3 zile închisoare sau 50 lovituri de 
toege şi pentru pricinile administrative, adică «cele 
ce privesc la ocnrmmre, precum pricinile de dajdie 
şi plângerile împotriva slujbaşilor cârmuirii pentru 
rea întrebuinţare a puterii ce li s'a dat». Tot în sarcina 
câvimutorilor şi svib-cîumiiitoriloî era de a iscodi, 

• prin pârcălabii satelor, tot ce poate aduce turburarea 
liniştii, răspunzători fiind, însă, de orice «hrăpiri 
şi năpastuiri» ale subalternilor. 

c) In cele dona capitale, Bucureşti şi Iaşi, «tri¬ 
bunalul poliţiei îndreptătoare», adică tin tribunal 

E R I I I ; BIBIÎSCU 
DCMN M, ŢAKK KojrANEşrr 

(1842—1648) 

administrativ special {corespunzător vechilor jude¬ 
cătorii, a spătăriei sau Mtmăniei, şi a agiei), compus 
dintr'un preşedinte, doi membri şi, în Muntenia, im 
procuror, sub privigherea agăi, avea cădere de EL 
judeca «pricinile poliţieneşti mid i, adică contra¬ 
venţiile «împotriva bunei orâudueli, bunelor mo¬ 
ravuri şi obşteştii siguranţe », cate se pedepseau cu 
cel mult trei zile închisoare sau 50 lovituri de toege. 
Acelaşi tribunal se ocupa şi cu executarea contrac¬ 
telor încheiate de meşteri. 

d) In judeţe s'au luat ispravnicilor, zişi de acum 
ocârmuitori, atribuţiile judecătoreşti şi s'au încre¬ 
dinţat unor tribunale compuse dintr'un preşedinte, 
doi membri şi, în Muntenia, un procuror, cu atribuţii 
civile, comerciale, corecţîonale şi, în Muntenia, cri¬ 
minale. In Moldova, tribunalele ţinutale nu puteau, 
în materie criminala x), decât să urmărească şi sa 
trimită pe pârît şi pe bănuiţii complici în cercetarea 
instanţei superioare. In Muntenia, pentru pricini 
comerciale, se adăogau tribunalului şi doi negustori 
aleşi. In Moldova, acest adaos se făcu la în¬ 
ceput numai la Galaţi, Focşani şi Botoşania). In 
Muntenia, tribunalele de judeţe judecau fără apel 
până la 1500 lei vechi, capital. In Moldova, judecau 
fără apel până la 500 lei vechi, iar pentru pricini de 
valoare mai mare, nici nu puteau judeca, ci mimai 
4 aduna ştiinţele » şi actele şi a te trimite, cu raport, 
instanţei superioare. 

La 1823, tribunalul Ilfovului a fost împărţit hi 
trei secţii: ţoliti ceaşcă, adică civilă, negustoreasca, 
adică comercială şi criininalicească, fiecare secţie eu 
aţâţi membri cât un tribunal de judeţ, iar la secţia 

*) Contrariu proiectului cărvunarilor, care preconizase, 
făraşul şi npliea, sistemul pe care Regulamentul Orgauic 
l.-ci introdus puţină vreme numai în Muntenia. 

3) Mal târziu s'a hotitrît ca la Iaşi va lua parte staro-
stea de neguţători ţii s'au înfiinţat tribunale speciale de 
comerţ la Galaţi şi Isiuoll. 
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comercială singur preşedintele era judecător-boier 
numit, iar cei doi membri, negustori aleşi1). 

Secţiei zise criminale i s'a luat însă atunci dreptul, 
pe care, în Moldova, tribunalele ţinutale dela început 
nu l-au avut, de a judeca pricinile criminale, adică 
de omor, încercare de omor, tâlhărie, hoţie cu spar¬ 
gere şî orice infracţie ce se pedepseşte cu închisoare 
de mai mult de un an, sau cu pedeapsă mai gravă. 
Iu aceste pricini, tribunalele de judeţ nu mai puteau 
face conform tradiţiei, decât « cuviincioasele iscodiri 
şi practicate spre a descoperi fiinţa vinii şi pe cel 
adevărat vinovat» şi a-1 trimite, cu dosarul, 
instanţei superioare. 

Iu Moldova, la 1833, numărul tribunalelor a fost 
redus dela 16, câte erau ţinuturile, la zece, desfiiu-
ţându-se în şase ţinuturi. 

A doua instanţă o formau: 
a) In materie civilă: secţiile civile ale divanului 

judecătoresc din Bucureşti (1 president, 6 membri, 
1 procuror) şi divanul judecătoresc din Craiova (1 
pre.sklent, 4 membri, şi 1 procuror) şi divanul jude¬ 
cătoresc din Iaşi {7 membri). 

Aceste divane judecau fără apel până la 5.00a lei 
vechi capital şi 500 lei venit, dacă sentinţa lor era 
conformă cu aceea a instanţei inferioare. 

La. 1S3S, în Moldova, s'au înfiinţat două divane 
de apel, imul al Ţării de Sus, altul al Ţării de Jos, fie¬ 
care cu 1 president şi 4 asesori, dar la 1845 s'au 
contopit clin nou într'un singur divan cu trei secţii. 

Iu Muntenia, o a doua secţie civilă a divanului 
judecătoresc s'a înfiinţat la 1840. 

b) In materie comercială: tribunalele apelative 
de comerţ din Bucureşti (1 president, 1 judecător-
boier numit, 3 judecători aleşi şi un procuror), Craiova 
(1 presideut, 2 negustori aleşi şi un procuror) şi Iaşi 
(1 president numit şi doi negustori aleşi), i a 1833 
tribunalul apelativ de comerţ fu mutat dela Iaşi la 
Galaţi şi i se adaogă încă un judecâtor-negustor ales, 

c) In materie criminală: secţia criminală a diva¬ 
nului judecătoresc diu Bucureşti (1 ptesident, 4 
membri şi mi procuror) a divanului judecătoresc 
diu Craiova (1 president, 2 membri şi 1 procuror) şi 
tribunalul pricinilor criminaliceşti din Iaşi (1 presi¬ 
dent şi 2, mai târziu 4 membri). 

A Initi instanţă era înaltul Divan. 
In Muntenia, era presidat de marele ban şi compus 

din 6 judecători şi un procuror. La 1S32 s'au adăogat 
doi supleanţi, pentru cazul de lipsă a vreunuia din 
membri. 

Pricinile criminale pedepsite de divanul judecă¬ 
toresc cu ocna sau eu moartea, erau judecate din 
nou de înaltul Divan, chiar dacă osânditul sau pro¬ 
curorul nu făceau apel. 

Iu Moldova, în urma discuţiilor, de care am vorbit, 
despre atribuţiile judecătoreşti ale Domnului, s'a 
ajuns, pentru înaltul Divan, Ia formula că va fi compus 
dintr'un preşedinte şi 6 membri numiţi de .Domn şi 
alţi 7 membri supleanţi aleşi de Obişnuita Obştească 

', Cu vrviuca s'a ajuns la 2 secţii civile, «11a corner-
rialii şi unu criminală. De asemenea, tribunalul ilela Craiova 
s'a împărţit în trei secţii, iar cel (lela'Brăila în ckmă, diu 
c;ire una comercială. 

Adunare pentru durata legislaturii de 5 au! şî meniţi 
sa înlocuiască pe membrii absenţi sau bolnavi. I,a 
1833, Obşteasca Adunare a Moldovei a lăsat în seama 
lui Kisseieff să desemneze el şi pe cei 7 suplcatiţ,i. 

Regulamentele Organice prevedeau în amândoiiiX 
Principatele că înaltul Divan, când constata vreo 
obscuritate a unei legi, putea cere Domnului Hft nu¬ 
mească o comisie care, presidată de marele Lofţofilt 
al dreptăţii, să înlocuiască un « izvor de kjnuiit? t, 
adică un proiect de lege interpretativă. In Moli hi va. 
Regulamentul Organic mai confirma sji îusUUiţia 
«praviliştilor », cari, în număr de doi, «.voiul însăr¬ 
cinarea să dea consultaţii juridice instanţelor jiulcoil-
toreşti, în caz de obscuritate a vreunui text do 
De fapt, în loc de a se cere interpretarea lefilor 
adunările legiuitoare prin legi interpretative, s'a 
cerut, prin marele logofăt, dela Doimii, cad au 
interpretat deci legile, în epoca regulmneutaift, |tc 
cale de ofise. 

Exista şi o a -patra instanţă: 
A) Iu Moldova, hotarîrile celei de a treia instanţa, 

adică ale înaltului Divan, erau definitive: a) dacS 
erau date cu unanimitate; b) dacă, chiar clalv 
cu majoritate, erau conforme cu sentinţa uneia îuîieur 
din instanţele inferioare. 

Altfel, pricina venea îu cercetarea unei rt \y,\.tu\ 
instanţe, zise Divanul Domnesc, pentrucă, spre deo¬ 
sebire de ce, se petrecea în Muntenia şi cu toatft opo¬ 
ziţia ce făcuseră boerii mari ai Moldovei faţă <k atri¬ 
buţiile judecătoreşti ale domnului, era prezidata <-U: 
Domn, sau de un delegat al său. 

Divanul Domnesc, era compus din 7 mem¬ 
bri numiţi ai înaltului Divan, plus cei 7 
supleanţi aleşi de Adunare. In acesta fonnă 
judecătorească a Domnului era întru câtva tetujHv 
rată. La 1833 însă, această a patra instanţa a fost 
desfiinţată în Moldova. înaltul Divan şi Divanul 
Domnesc au fost confundate îutr'o singura instanţiî, 
sub acest clin urmă nume şi acest nou Divan Dmiuuisc 
a fost compus din 4 membri numiţi de Vionni şi ;; 
aleşi de Adunare. Amestecul Domnului în jucUicaţî 
devenea şi mai direct, Când Domnul presicla el însuşi, 
Divanul se compunea numai din 6 membri. CAml 
Domnul nu presida, el putea face totuşi îtitfimpiiiiV 
rile sale asupra unei sentinţe care nu era da t ă <?u 
unanimitate, dacă constata vreun v i ţ iude fon ml «nu 
vreo abatere dela lege; dacă însă Divanul persislit 
şi după aceasta în punctul său de vedere, Doinim! 
trebuia să întărească sentinţa. L.a 1839 însă, Oh-
şteasca Adunare a renunţat la dreptul ei de n. ati'^i; 
3 membri în Divanul Domnesc, lăsând tot Domnului 
dreptul de a-i desemna şi pe aceştia, 

Astfel, ultima instanţă era, în Moldova, cu totul 
în mâinile Domnului. Un ofis dela 1843 prevfl/.u vSS 
la cercetarea pricinilor de către Divanul Donine.sc 
va fi de faţă şi jurisconsultul Statului: o ga muţit; 
fireşte neîndestulătoare. 

Contra acestui sistem de amestec al puterii QXtf 
cuţive în judecăţi, prin dreptul Dotumiltti de a îtitild 
ori nu o sentinţă, ba chiar de a presida ins tan ţa xn-
premă, şi prin dreptul lui ele a destitui pe magistraţ i , 
se ridică Miliail Eogălniceanit, îu programul «ău delu 
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1848, şi se formulează plângeri în Divanul ad-lioc 
al Moldovei care cere, la 14 Noemvrie 1857, neatâr¬ 
narea puterii judecătoreşti de cea executivă, Si¬ 
stemul cercetării sentinţelor judecătoreşti de către 
Domn părea abuziv şi agenţilor străini de atunci dela 
Iaşi şi a făcut şi obiectul unui memoriu adresat la 
1858 marilor puteri. Convenţia dela Paris dela 1859 
a dat satisfacţie opiniei publice din Moldova, hotă-
rînd înfiinţarea unei Curţi de Casaţie (la Focşani) şi 
reducând atribuţiile judecătoreşti ale Domnului la 
dreptul de graţiere ,̂ i de amnistie în materie penală. 

Si) In Mu utenii.1, hotărîrile înaltului Divan erau su¬ 
puse Domnului prin marele logofăt al dreptăţii. 
Domnul era dator să le confirme: a) clacă erau date 
cu unanimitate; b) dacă, deşi date numai cu majo¬ 
ritate, erau conforme cu sentinţele amâuduror in¬ 
stanţelor inferioare. Altfel, partea interesată putea 
cere Domnului revizuirea pricinii, pe cate Domnul 
o trimetea atunci în cercetarea unei a patra instanţe, 
înmiite înalta Curte de Revizie, compusă din: marele 
logofăt al dreptăţii; membrii înaltului Divan; pre¬ 
şedinţii tribunalelor din Bucureşti, afară de al tri¬ 
bunalului care judecase pricina. Hotărîrea acestei a 
patra instanţe, Domnul era obligat s'o confirme. 

Deci, în sistemul muntean, Domnul nu intervenea 
în judecăţi. Kste interesant de constatat că Regula¬ 
mentul Oriţ:mie admisese acest sistem tocmai pentru 
principatul care se manifestase mat puţin împo¬ 
triva amestecului Domnului la judecăţi, «^egalita¬ 
rismul i) făcuse progrese mai mari în Muntenia, dela 
reforma lui Ipsilanti încoace şi de aceea justiţia din 
acest principat inspira mai multă încredere. 

T,a 183,), această organizare a fost întru câtva 
schimbată. limita Curte de Revizie a fost compusă, 
sub preşedinţia marelui logofăt, din: a) prezidenţii 
divanelor judecătoreşti din Bucureşti; b) doi membri 
ştiu doi supleanţi ai înaltului divan, cari nu judeca¬ 
sem pricina; c) membrii secţiei civile a divanului 
judecătoresc din Bucureşti, dacă pricina se judecase 
la Craiovu, .sau ai secţiei criminale, dacă pricina se 
judeciiBO la Bucureşti; d) 6 membri ai obişnuitei 
Obşteştei Adunări desemnaţi de Domn dintre 12 
candidaţi aleşi de adunare în fiecare au pentru 
asemenea .scop; 0) un procuror orânduit de Domn. 
Domnul putai puakVd el însuşi. 

H'a ajuns astfel îi: Muntenia la un sistem care se 
apropia de cel moldovenesc şi amesteca pe Domn 
în afacerile judecătoreşti. 

Pricinile veneau înaintea Curţii de Revizie, atât 
din iniţiativa părţilor în cazurile amintite, cât şi dacă 
Iiotîkîreu înaltului Divan nu păzea pravila sau 
formule cerute. In urma dorinţei lui Xisseleîf s'a 
tuni udăogal: că şi hotărîrile Curţii de_ Revizie 
puteau fi înapoiate acesteia pentru o nouă judecată, 
dacă se scăpase din vedere «vreo împrejurare a 
pricinii». Aşa dar, în sistemul dela 1833, existau 
în Muntenia chiar cinci instanţe. 

I(a x85't (Jhcorghe Bibescu, viitorul Domn, îutr un 
raport intitulat «Chestiuni relative Iu prefacerea 
Regulamentului Organic», referindu-se la Instituţia 
Curţii de Revizie, scria: ((.încercările, timp de doi 
nul, au dovedit din nenorocire că această instituţie 

este departe de a-şi atinge scopul». La 1835, înalta 
Curte de Revizie a şi fost desfiinţată. 

In schimb, s'a creat im Sfat Consultativ de trei 
membri, cu menirea de a lămuri pe Domn dacă, 
în cazurile citate, o sentinţă a înaltului Divan tre¬ 
buia confirmată sau nu. In caz de neconfirmare, 
pricina era trimisă în judecata înaltului Divan, unit 
cu secţia din divanul judecătoresc care nu judecase 
pricina. Domnul putea prezida această . curte, ale 
cărei sentinţe erau definitive. 

La 1840, intervine o nouă schimbare. înaltul Divan 
fu împărţit în două secţii, fiecare de cinci membri 
(din care unul prezident), doi supleanţi şi un procuror. 
Despărţirea întâia era prezidată de marele ban, îm¬ 
potriva hotărîrilor înaltului Divan se putea face apel la 
Domn, în termen de o lună. In cazurile citate, Domnul 
putea trimite pricina în cercetarea Curţii de Revizie, 
la cave deci se revenea. Această cuite era formată 
din două despărţiri ale înaltului Divan, sau de una 
numai, împreună cu curtea apelativă care nu judecase 
pricina. Când era vorba de pricini comerciale, făceau 
parte din Curtea de Revizie şi judecătorii-negustori 
ai curţii apelative de comerţ. Sfatul Consultativ al 
Domnului era desfiinţat şi înlocuit printr'o <i canţe-
larie a Domnului pentru pricim judecătoreşti 9, pe 
lângă secretariatul Statului. 

La 17 Martie 1834, r u înfăţişat Adunării proiectul 
desluşitor al art. 8 din legea ctela 1840. Adunarea făcu 
proiectului mai multe modificări, inspirate din do¬ 
rinţa de împotrivire tendinţei de a face din Domn 
instanţa decisivă. Domnul, acum Gheorghe Bibescu, 
răspunse Adunării: «Duhul nostru n'a fost a pre¬ 
schimba întru nimic temeiurile acelei legiuiri, decât 
numai potrivit cu dreptul ce avem de a judeca as¬ 
primea aplicaţiei pravilelor şi a o uşura după tre¬ 
buinţă, Noi am voit a înlesni săvârşirea pricinilor 
criminaliceşti, ridicând împiedicările şi prelungirile 
ce se aduc, prin îndatorirea de a se trimite la Curtea 
de Revizie hotărîrile înaltului Divan în pricini crimi¬ 
naliceşti, când nu se unesc cu vreo altă hotărîre, la 
orice împrejurare, măcar şi dacă pedeapsa hotărîtă 
de înaltul Divan ar fi mai uşoară şi mai potrivită cu 
dreptatea. Singură, dar, iubirea de omenire şi spre a 
nu se ţinea la închisoare vinovaţii peste vremea cea 
cuviincioasă, încă de înalte ori şi oameni cunoscuţi 
de nevinovaţi, ne-a mişcat,.. ». Domnul voise ca 
hotărîrile înaltului Divan să poată fi puse în lucrare 
chiar când n'ar fi unite decât cu una din hotărîrile 
instanţelor inferioare, dacă se vor fi păzit pravilele 
şi formele. Din cauza opunerii Adunării, proiectul a 
fost retras. 

I,a 1847 însă, tot sub Bibescu, Curtea de Revizie 
fu din nou desfiinţată. înaltul Divan fu redus 
la o singură secţie, sub numele de înalta Curte, cu 
9 membri, putând însă judeca şi în complet de 
şapte. Hotărîriie curţilor apelative veneau de acum, 
de-a-dreptul la Domn care, pentru unul din cunos¬ 
cutele motive, le putea trimite în cercetarea înaltei 
Curţi, Numai apelurile împotriva hotăririlor Curţii 
Apelative Criminale din Bucureşti şi contra • hotă¬ 
ririlor criminale ale Curţii Apelative din Craiova, mer¬ 
geau de-a-dreptul la înalta Curte, adică erau judecate 
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în mud obligatoriu de această instanţă: un maximum 
de giranţii în pricini criminale. In locul cancelariei 
judecătoreşti u Domnului de pe lângă secretariatul 
Statului, se înfiinţară fini «asesori» pravilişti pe 
lâuga Jliuisterul Justiţiei. 

In programul revoluţionarilor munteni dela 1S48 
figura şi înlătura¬ 
rea oricărui ames¬ 
tec al Domnului 
Ia judecăţi, deşi 
acesta nu era atât 
de accentuat ca 
in Moldova şi exe¬ 
cutarea sentinţe¬ 
lor fără prealabilă 
confirmare dom¬ 
nească. 

Se ştie că, din 
motive de oportu¬ 
nitate politică, Di¬ 
vanul ad-lioc al 
Munteniei, spre 
deosebire de al 
Moldovei, n'a ex¬ 
primat doleanţe 
cu privire la reor¬ 
ganizarea internă, 
Nemulţumirile e-
rau însă, şi aci, 
aceleaşi în pri¬ 

vinţa atribuţiilor judecătoreşti ale Domnului, De 
aceea, dispoziţiile Convenţiei dela Paris (1859) satis¬ 
făceau şi dorinţele Muntenilor, când prevedeau în¬ 
fiinţarea Curţii de Casaţie (la Focşani), una pentru 
amândouă principatele, care să nu mai poată fi şi 
instanţă de fond, şi Suim Domnului dreptul de re¬ 
vizuire a sentinţelor. i. c. f. 

VAStT.E BOKK.KSCU 
ilaiî juri*consuli. îl'mislu! al 
al Juitijiei între isâs — tâig 

DICLA LA 

Epoca aceasta se caracterizează prin dispoziţii 
luminate. Domnitorul Cu?a, ca şi Regele Carol în marea 
îui domnie, consolidează prin ele unitatea noului Stat. 
E demn de relevat că modelele acestora erau legile 
franceze ţi adaptarea lor la condiţiile din ţara s'a 
făcut destul de repede. Fapt este că am fost înze¬ 
straţi cu legiuiri moderne privind organizaţia jude¬ 
cătorească, mai înainte de vecinii noştri, I<a această 
operă au colaborat toţi marii jurisconsulţi ai tim¬ 
pului, cari, ca Boereăcu. sau Costafom, îşi făcuseră 
studiile în l-'rauţa. 

lina din legile importante ale acestei perioade este 
aceea de!a 2,\ Ianuarie iSfii, care înfiinţează Curtea 
je fi'ţ^M^- lH^lHî' *una s i n£u r ă pentru întregul 
Stat"al PiuiciîiaîoToTtinite: Moldova şi Ţara Româ¬ 
nească a. Curtea de Casaţie avea 3 secţiuni: o secţie 
a rechiuMliimilor (chambre des requetes), o secţie 
pentru ajactrile civile şi o secţie peutru afacerile- fe~ 
mie. In cursul timpului această lege a suferit mo¬ 
dificări hi semnate. 

Astfel legea dela 1864 a suprimat secţia reclama-
ţiurulor, iar aceea din 5 Martie i8yo a dat secţiunii 
civile denumirea de «secţiunea I», iar celei penale 

de «secţiunea II». In acelaşi timp, s'a precizat mai 
bine competenţa ratione maleriae a secţiunilor. 

secţiune de contencios administrativ, cate 
ţaţă prin legea din 1910, a fost înfiinţata iarăşi prin 
legea dela 17 Februarie 1912. 

Celelalte instanţe au fost organizate mai întâi 
iprinl legea de organizare 
18657 "— — '" 

Această lege de o importanţă capitală a .stadiul 
de atunci principiile organizaţiei noastre judiTillii-
reşti. Putem spune că legile care i-mt i m n u l ii'tui 
fost întrucâtva decât variantele acestei n. 

Să examinăm pe rând principalele ei {lîsj)(»zi|iî, 
odată cu modificările ce li s'au adus. 

Art. 1 al acestei legi dispUne; «Jus t i ţ i a so dft în 
numele Domnului». Mai târziu, prin legea din l'Ryo, 
s'a decis că justiţia se împarte în numele legii. 
Modificarea era motivată de dispoziţiile constitu¬ 
ţionale din 1866. 

Art. 3 prescrie instanţele care distribiic JHHlî(îtî. 
Acestea sunt: 

a) Judecătoriile de plasă; 
b) Tribunalele judeţene; • 
c) Curţile de Apel.; . • 
d) Curţile cu juraţi, în materie criminala; 
e) Curtea de Casaţie. 
Acest aiticol desfiinţează în mod tacit judecăto¬ 

riile săteşti sau de împăciuire, Mai târziu, ptiu 
din 1879, judecătoriile săteşti sunt înfiinţate 
Ele se compuneau din primarul comunei, ea, 
dinte, şi doi juraţi, aleşi de locuitorii comunei. Nolanrt 
comunei servea de grefier. 

Jirdecătoriile acestea judecau, cu drept (le 
la judecătorul de 
ocol, toate prigo- , . T" ' '» , lFV^3#'"\i?j» ,' 
nirile întâmplate " ' • " ' ' * - ' M " * *{ * 
în cuprinsul satu¬ 
lui, de orice fel 
ar fi ele şi din 
orice cauză ar 
fi izvorîte. Pre-
teuţiunile î n s ă 
care nu depăşeau 
50 lei capital şi 
dobânzi, sau a-
veau de obiect 
avere mişcătoare 
sau datorii de orice 
fel se judecau în 
primă şi ultimă 
instanţă. 

După câţiva ani 
aceste judecătorii, 
sunt desfiinţate 
din nou şi înfiin¬ 
ţate iarăşi prin 
legea judecătoriilor de pace din 1 Iunie 1896, pent ru a 
h definitiv desfiinţate prin legea judecătoriilor de, 
pace din 30 Decemvrie IŞOJ 1). Acestea au fost, în cntwul 

l) Iiţ schimbul lor, legiuitorul crea aşa îuunRii r 
ouimtfa judecătorească», impunând judecătorului de 

CONST, 
Ministru al Justifici (1B&1) 
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anilor, tribulaţiile unui articol din legea dela 1865, 
prin care se punea capăt totuşi unei forme întârziate 
de justiţie administrativă. 

Celelalte articole ale legii simt închinate organi¬ 
zării instanţelor. Astfel: 

Judecătoriile de plasă se înfiinţau în fiecare plasă 
sau ocol (o subdiviziune administrativă a judeţului). 
I n oraşele principale, reşedinţă de judeţ, se creau una 
sau mai multe judecătorii, în raport cu numărat 
populaţiei. Judecătoriile erau împărţite în 3 clase: 

Clasa I cuprindea judecătoriile clin oraşele: Bu-
ctuesli, Craiova, Galaţi, Brăila, Focşani, Botoşani, 
(îiurgiu, Isiuiul, l'loeşti, Bârlad si Timui-Severiu. 

Clasa 11 cuprindea judecătoriile clin celelalte oraşe 
reşedinţă de judeţ. 

Clasa III cuprindea judecătoriile rurale. Acestea 
fii 11 urmă au fost suprimate prin legea din 17 Mai 
r.875, iar atribuţiunile lor au fost trecute, provizoriu, 
subprefecţilor. 

Competenţa judecătoriilor a fost fixată prin codul 
d e procedură civilă (art. 1—53), apoi modificată 
prin legile de organizare a judecătoriilor de ocoale 
d i n 1879, 1894, 1896 şi 1908. 

In fiecare capitală de judeţ, se înfiinţa de asemenea 
f ă t o un tribunal, compus din una sau mai multe 
secţiuni, a cărei circumscripţhmc judecătorească se 
confunda cu aceea ÎI judeţului (art, 17), cu excepţia 
tribunalului Isniail care cuprindea şi judeţul Bolgrad. 

Tribunalul Ilfov avea 5 secţiuni: unacorecţionala1), 
3 civile şi una comercială şi de notariat. 

Tribunalul Iaşi avea 4 secţiuni: una corecţiouală 
şi 3 civile. 

Tribunalul Craîova avea 3 secţiuni: una corecţio-
nală, doua civile. 

' -•'" '.'! Tribunalele Ga¬ 
laţi ' şi Ploeşti, 
câte două secţiuni, 
ambele civilo-co-
recţionale. 

Tribunalele ce¬ 
lelalte nu aveau 
decât o secţiune. 

Pentru afacerile 
comerciale la tri¬ 
bunalele cari nu 
aveau o secţiune 
comercială, pe 
lângă judecătorii 
secţiei civile, se 
mai alăturau doi 
judecători comer¬ 
ciali, aleşi de negu¬ 
stori (desfiinţaţi 
apoi prin legile de 
la 1890 şi 1909). 

obligaţiunea ea., oi-l puţin tiu 2 oii pe linul, aii meargă în 
cottuim'Ui rui-iilo <liu d ra imsa lp t in Iul, spre a împărţi drep¬ 
t a t e a , Iu MitilUil primăriul, pentru pricinile ivite între 

i 

O. OOS'l'Al'OKU 
Mure jiiii»i'iiii»iill. Miiilaliii ui 

J I c l (1873-7.1) 

AT,. I.AHOVARY 
Ministru ni Justiţiei (1873—1S76) 

U , 
DupK rsT/.bolu insa, «consta dispoziţie a cavsul în tlcstie-

tti<11uu 1H11 cfinsiit gruntilţllor de ti-miflport, 
>) l'riti U'Keu tlulu 17 Aprilie 18G8 s'i» mni crent o secţie 

i 

Funcţiunea judecătorilor comerciali era onorifică 
şi gratuită, şi înainte de a judeca, ei depuneau jură¬ 
mântul în faţa preşedintelui secţiei. 

Legea mai prevedea 4 Curţi de Apel la: Bucureşti, 
Iaşi, Craiova şi Focşani1). 

Circumscripţia teritorială a acestor Curţi era: 
1. Curtea de Apel 

Bucureşti cuprindea 
judeţele: Argeş, Bu¬ 
zău, Dâmboviţa, Ia¬ 
lomiţa, Ilfov, 011, 
Muscel, Prahova, Te¬ 
leorman şi Vlaşca, 

2. Curtea de Apel 
Iaşi cuprindea jude¬ 
ţele: Cahula), Boto¬ 
şani, Dorolioi, Iaşi, 
Fălciu, Neamţ, 'Su¬ 
ceava şi Vaslui, 

3. Curtea de Apel 
Focşani cuprindea ju¬ 
deţele : Brăila, Co-
vurlui, Ismail cu Băl-
gradul3), Putna, R.-
Sărat, Tecuci, Tu¬ 
to va, 

4. Curtea de Apel 
Craiova cuprindea judeţele: Dolj, Mehedinţi, Gorj, 
Vâlcea şi Romanaţi. 

In 1914, în turna anexării Dobrogei noui, s'a mai 
înfiinţat a cincea Curte de Apel la Constanţa, în 
circumscripţia căreia erau cuprinse tribunalele: 
Caliacra, Durostor, Constanţa şi Tulcea. 

Curtea din Bucureşti are 3 secţiuni; Curţile de 
Apel din Iaşi, Focşani şi Craiova, 2 secţiuni; iar Curtea 
de Apel din Constanţa o secţiune. 

Competenţa lor este stabilită de codul de proce¬ 
dură civilă. 

Aplicând dispoziţiunile din procedura penală, legea 
dela 1865 fixează câte o Curte cu Juraţi pe lângă 
fiecare Curte de Apel. Legea din 12 Iulie 1S6S pen¬ 
tru organizarea Curţilor cu Juraţi, modificând îusâ 
art. 246 pr. pen., înfiinţează câte o Curte cu Juraţi 
pe lângă Tribunale, 

Curtea eu Juraţi avea în competenţă să judece, 
pe lângă afacerile criminale, atât delictele de presă 
cât şi cele politice (art. 24 din Constituţia dela 
1866). 

Curtea era compusă dintr'un consilier de Curte de 
Apel, ca preşedinte, 2 judecători de tribunal, ca mem¬ 
bri, şi 12 juraţi traşi la sorţi, 

iocnl şi durata sesiunilor Curţilor cu Juraţi au 
fost determinate prin Regulamentul din 16 Iulie 
1868, 

Procedând, mai departe, la organizarea instan¬ 
ţelor, legea se ocupă de Ministerul Public. «Ministerul 
de Justiţie este capul Ministerului Public», iar procu¬ 
rorul general al Curţii de Apel, cap al tuturor procu¬ 
rorilor din circumscripţia sa, are dreptul de control 

3) Strămutată în 1890, la Galaţi. 
>) Pierdut în 1878. 
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şi supraveghere. Pe lângă Tribunale, legea institue 
unul sau mai mulţi procurori. 

Atribuţiunile Ministerului Public au fost determi¬ 
nate prin legea din 29 Octomvrie i8jy şi Codul de 
procedură penală, art. So—85. 

Totodată, pe lângă fiecare instanţă, se înfiinţa 
câte o grefă, condusă de uu grefier, a i atribuţittnite 
de a t asista la fiecare şedinţă, a lua note, a redacta 
procese verbale de şedinţă şi a contrasemna actele 
încheiate de judecători, de a păstra actele, registrele, 
colecţiunile de legi şi documentele încredinţate de 
particulari T>. 

Regulamentul din 13 Mai 1909, cu modificările dela 
17 August 1912 şi 6 Iulie 1913, a organizat serviciul 
interior de funcţionare a grefelor dela Curţile de Apel, 
Tribunale şi Parchete. 

Art. 89 a\ aceleiaşi legi creia pe lângă fiecare 
Tribunal şt Curte de Apel un Corp de portărei, cu 
numărul de agenţi de execuţie necesar. Atribuţitmile 
acestui Corp de portărei eratt de a executa soina-
ţiuntle, comandamentele, urmăririle imobiliare, man¬ 
datele de arestare şi depunere, protestele de poliţe, 
executarea sentinţelor şi deciziunilor judecătoreşti, 
comunicarea actelor de procedură., etc. 

Portăreii şi agenţii de execuţiune nu erau retri¬ 
buiţi de Stat. Pentru serviciile lor se percepea o taxă, 
fixată, mai târziu, prin Regulamentul din 1868. Acest 
Regulament a fost modificat la 30 Mai 1910 şi 20 
Decemvrie 1912. 

Aceeaşi lege cuprindea o foarte importantă dis¬ 
poziţie: Inamovibilitatea judecătorilor. Art. 103 

prevedea inamo¬ 
vibilitatea de 

s drept a preşedin-
ţilorşi consilierilor 
dela Casaţie şi 
Curţile de Apel. 
In schimb ea nu 
se putea acorda 
preşedinţilor şi 
judecătorilor dela 
tribunale, decât 
printr'o lege spe¬ 
cială. 

Legea de orga¬ 
nizare judecăto¬ 
rească din 24 
Martie 1909, a în¬ 
tins inamovibili¬ 
tatea şi la mem¬ 
brii Tribunalelor 
şi Judecătoriilor 
de ocoale. 

Legea acordă Ministerului de Justiţie dreptul de 
priveghere şi de disciplină asupra tuturor judecă¬ 
torilor (art. 120). Insă ea recunoaşte un control 
şi o disciplină ierarhică a preşedinţilor Curţilor 
de Apel, asupra judecătorilor dela Tribunalele 
din circumscripţia Curţii, a preşedinţilor de Tri¬ 
bunale asupra judecătorilor de ocol din circumscrip¬ 
ţia lor. 

M. PHfiREEYDB 
UimUttu al JttţUJiei (1856 

In caz de abatere dela îndatoririle lor profesionale, 
şeful ierarhic deschide acţiune disciplinarii contra 
celui învinuit, acţiune care se judecă în Camera de 
Consiliu, iar hotărîrea se comunică ministrului de 
Justiţie, spre confirmare şi executare. Pedepsele erau 
următoarele: 

a) Prevenirea orală 
sau scrisă; . 
b) Cenzura, care 

consta dintr'o declara-
ţiune de reprobare 
ce se adresa în scris 
judecătoruluil)', 

c) Mustrarea, când 
pe lângă reprobare se 
adăuga şi pierderea 
salariului pe o lună; 

d) Suspendarea pro¬ 
vizorie (limitată) dela 
15-30 zile; 

e) Destituirea. Când 
era vorba de judecă¬ 
tori inamovibili, a-
ceastă pedeapsă nu se 

dâ putea pronunţa decât suGiîNtu SŢATUSCW 
1 . , l , *» . De mal inullc ori Mliriiliu <it 
pnntr o iiotanre ]u- justifici tntre 1675—1003 
decătorească. 

Pentru membrii Curţii de Casaţie, pedepsele erau 
cele prevăzute de legea organică a Curţii, 

Se prevedeau anumite incompatibilităţi pentru jw\e-
cători: de a face comerţ (cu excepţia judecătorilor 
comerciali), de a reprezenta pe părţi, de a ft judecaţi 
în afacerile lor personale de către judecătorii dela 
instanţele uude funcţionează, etc. Se rcglemcutnu 
vacanţele judiciare: vacanţele mici, de Ciileniu ţft 
zile cu începere din ajun) şi Paşti (2 sftptiîinîbiv, nu 
începere din Duminica Floriilor) şi vacanţa maro, 
care începe la 1 Iulie şi sfârşeşte la 15 August. 

Judecătoriile de ocoale, Cabinetele de instciicţiu ŞÎ 
Parchetele nu aveau însă vacanţe. 

Se reglementa, de asemenea, modul cum tielxu; 
să funcţioneze secţiunile de vacanţă. 

•Concediile judecătorilor, când nu depăşeau 8 '/Mu, 
se acordau de şeful ierarhic al solicitantului; diică 
depăşeau acest termen, se acordau de către :ninÎHtrul 
de Justiţie. 

La intrarea în funcţiune, fiecare judecător trebuia, 
în şedinţă solemnă, sâ depună următorul jiuftiHuiit: 
* Jur în numele lui Dumnezeu şi declar pe onoarea 
şi conştiinţa mea, credinţă Domnitorului şi Consti¬ 
tuţiei ţarii, de a împlini cu sfinţenie datoriile cu-mi 
impun funcţiunea, de a aplica legile ,şi a ni îi con¬ 
forma legiuirilor întru toate şi pentru toţi, fflrii 
pasiune, fără ură, fără favoare, fată consîdem-
ţiuni de persoane, fără nichtu interes direct «nu 
indirect», 

E locul sa amintim aici că, spre a se âa mi pre¬ 
stigiu deosebit celor cari împărţeau justiţia, o lege 
din 29 Decemvrie 1864, obliga pe judecători Ctt, ÎH 

l) I,egea de organizare judecătorească din 1:909, Ucu «lat 
denumirea de t mustrare », 
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timpul judecăţii, să poarte uniformă. Această uni- judecătorilor de tribunale şi de ocoale din circum-
fonnă era: scripţia Curţii. 

Pentru preşedinţi şi judecători: «manta neagră Pentru Curţile de Apel, Inspectorul judecătoresc 
de merinos, cu guler drept, încliisă pe dinainte, cu era delegat dintre membrii Curţii de Casaţie. 
fiza alba, mânecile largi, căptuşită cu mătase neagră, 3. Crează Consiliul superior al magistraturii. Acest 
c u cardinalul negru pe umărul stâng şi pe cap cu Consiliu funcţiona pe lângă Ministerul de Justiţie 
o toga neagră de catifea, cu şnur de fir galben şi El avea ca atribuţiuni: 
cingătoare de moire negru». aj Să-şi dea avizul asupra numirilor si înaintă-

Toga diferea după gradul ierarhic al judecătorilor, rilor magistraţilor de orice grad, ca şi b) Asupra 
In secţiuni unite, membrii Curţii de Casaţie, chestiunilor ce i se vor supune de ministru, şi c) să 

purtau o manta, roşie, judece abaterile disciplinare ale magistraţilor îna-
Acesten simt principalele dispoziţii ale legii din movibili1). 

i8fi5. Pu lângă variantele acestora—-pe cari le-am 
indicat la locul lor — unele legi au adus şi dispo¬ 
ziţii cu totul noi. I,e vom tifm 
în ordinea apariţiei, 

Legea de organizare jude¬ 
cătorească din 1 Septem¬ 
vrie 1890 dispunea că numi¬ 
rile de judecători şi procurori 
n u se pot face decât dintre 
persoanele care posedă licenţa 
îii drept, Aceasta din cauză 
că facultăţile de drept din 
Ifişi şi Bucureşti, dăduseră 
pună. atunci un nvmuir de li¬ 
cenţiaţi, destul de valoroşi. 

l'entru a judmi abaterile 
disciplinare ale magistraţilor, 
îieemş Ifge instituia Tribu¬ 
nalul disciplinar, compus din 
preşedinţii Curţii de Casaţie, 
însă numai pentru magistraţii 
inamovibili. Cei amovibili 
aveau să fio judecaţi de Tri¬ 
bunalele disciplinare de pe 
IQnf.;sî Curţile de Apoi. 

I/Cgcii de organizare jude¬ 
că torcască din 24 Martie 1909 
fidticc şi ca următoarele ino¬ 
vaţii'. 

T. Iiifiinţcmii examenul de 
capacitate, ca mijloc de selecţionare a magistraţilor. 

Acest examen se depunea la Bucureşti, înaintea 
unei comiHiuut compusă din doi membri ai Curţii de 
Casaţie, delegaţi do însăşi Curtea; doi membri pro¬ 
fesori de drept, delegaţi de Facultăţi şi un membru 
delegat de Ministerul de Justiţie, 

Iţxamomil consta din două probe scrise (una doc¬ 
trinară, alta practica), care erau eliminatorii şi două 
probe orale din materia dreptului şt procedurii civile, 
dreptului şi procedurii penale, codului comer¬ 
cial, etc. 

2, Crează inspectorii judecătoreşti, ţinuţi să ob¬ 
serve cum îşi îndeplinesc îndatoririle profesionale ju¬ 
decătorii şi funcţionarii judecătoreşti, să semnaleze 
Ministerului Justiţiei greutăţile ce se întâmpină, fie 
hi aplicarea legilor, fie în împărţirea justiţiei şi sa 
propună măsurile de îndreptare, 

Inspectorii judecătoreşti se delegau de către Mi¬ 
nisterul do Justiţie, dintre consilierii Curţilor de Apel. 
Kl (iveau dreptul de control şi supraveghere asupra 

Consiliul era compus din trei membri, aleşi de 
Curtea de Casaţie, doi membri aleşi de Curtea de 

Apel din Bucureşti, un mein-
••-. ""-; bru delegat de ministrul Jus¬ 

tiţiei şi inspectorii judecăto¬ 
reşti, 

Alegerea membrilor se făcea 
pe trei ani. 

4. Reglementează ordinea 
ierarhică în care magistraţii 
aveau să se prezinte Ia cere¬ 
moniile publice, precum şi 
precăderea şi vechimea 
coîp, 

in 

C, DISSBSCU 
Mare Jurisconsult, Minlsttu al Justi iH 1900) 

In răstimpul de care ne 
ocupăm, provinciile rupte din 
trupul Moldovei, ca şi prin¬ 
cipatul Transilvaniei, cu pro¬ 
vinciile sale anexe, care la 
1867 îşi pierde autonomia şi 
e incorporat regatului ungar, 
au cunoscut o altă evoluţie 
a organizării judecătoreşti. 

TRANSILVANIA, B A N A-
IUL, CRJŞANA ŞI MÂRA-
MUK.EŞUI, au fost guvernate 
aşa dar de legile ungare. 
Până, la 1869, justiţia ungară, 
era în mâna administraţiei şi 

se exercita prin tribunalele de Comitat, de district, 
orăşăneşti, prin pretori (administratori de plasă) şi 
prin primăriile comunale la sate. 

I,a 1 Iulie 1861 s'a creat Curia maghiară (Curtea 
de Casaţie) la Budapesta. 

Prin legea IV din 1869, intitulată «despre exer¬ 
citarea puterii judecătoreşti», s'a separat puterea 
executivă de cea judecătorească, iar legile din 1869, 
1870 şi 1875, au stabilit normele pentru numirea 
personalului judecătoresc. Astfel că, în legislaţia ma¬ 
ghiară nu găsim o lege propriu zisă de organizare 
judecătorească, ci norme disparate în diverse legi. 
Vom cita pe cele principale: 

Legea din 1S69 decide că puterea judecătorească 
se exercită în numele Regeluis), stabileşte cazurile de 

1) Magistraţii amovibili erau judecaţi de Comlsiunile dis¬ 
ciplinate de pe lâiigi Cuîţile de Apel, peutm cei din cir¬ 
cumscripţia Curţii. 

a) Consiliul Dirigent, cate ft preluat conducerea Transil¬ 
vaniei imediat dnpil despărţirea acestei provincii de Un-
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Ai,. 
Hlnlstru al Justiţiei (IQOI—i 

incompatibilitate a judecătorilor, şi admite inamovi¬ 
bilitatea lor în anumite condiţii. Decide stabilitatea 
pentru judecătorii amovibili şi personalul auxiliar al 
justiţiei-1). 

Legea din x8yi organizează acţiunea disciplinară 
a membrilor corpului judecătoresc. 

Legea XXXI 
din iSyi orga¬ 
nizează instanţele 
judecătoreş t i şi 
stabileşte compe¬ 
tenţa lor. Aceste 
instanţe erau: 

1. Judecătoriile 
regeşti de ocol, 

2. Tribunalele 
regeşti. 

Legea IV din 
i8yi crează exe-

' ctitorii judecăto¬ 
reşti. 

Legea VI din 
i8yo organizează 
instanţele de apel. 
E m \ doită Cuiţi 
de Apel: una cu 
sediul la Buda¬ 
pesta, alta cu se¬ 

diul la Tg.-Mureş. Aceasta din urmă, avea în cir¬ 
cumscripţia ei toate instanţele din Ardeal. Prin 
legea XXV din i8go, s'au rnai creat două Curţi de 
Apel; una cu sediul la Oradea, atta la Cluj. 

Legea XXXIII din i8yi înfiinţează parchetele şi 
determina atribuţiunile lor. Membrii Parchetului erau: 

i . Procurorul Curiei (procurorul general al Casaţiei). 
3. Procurorii generali de pe lângă Curţile de Apel. 
3, Procurorii regeşti (de Tribunale). 
4. Substituţii de procuror. 
Legea XXXV din 1874 crează notarii publici, 

cu atribuţiunile de a autentifica actele de notariat, 
de a redacta şi păstra testamentele, etc. 

Legea XX din i8yy crează sedriile orfanale, organe 
tutelare, însărcinate cu administrarea şi îngrijirea 
minorilor orfani. 

Legea XXXVII din 1895 crează instanţe speciale 
pentru judecaiea conflictelor privitoare la brevetele 
de inveiiţiuni şi mărci de fabrici. 

Legea XXVI din 1896 crează Curtea Administra¬ 
tivă (contenciosul administrativ), 

Legea IV din 1893 determină gradele şi clasele 
de salarizare ale membrilor corpuliri judecătoresc, 
admiţând înaintarea pe loc, după vechime. 

Acestea sunt principalele legi care au oîganizat 
puterea judecătoreasca peste Carpaţi înainte de 
Unire. In aceeaşi perioadă, BUCOVINA era guvernată 
de legiuiri axistriace. înainte de legea din 1896, orga¬ 
nizarea judecătorească din această provincie avea 

g a , priiitr'o ordonanţă, a dispus că e justiţia se dă în 
numele legii, ia*1 liotărîrile se execută. în tuunele Regelui», 

•) Aceste dispozîţiimi au fost abrogate printr'o ordo¬ 
nanţă a Consiliului Dirigent, în interesul uuei organizări 
unitate a Justiţiei. 

la bază Rezoluţiile imperiale diu 16 Septemvrie 1S52 
şi legea din 11 Iunie 1868, care organizase judecă¬ 
toriile de ocol. 

T̂ a 27 Noemvrie 1896, intervine •prima lege ih or¬ 
ganizare judecătorească, care reglementează unitar 
normele de numire ale magistraţilor şi de organizare 
şi competenţă a instanţelor judecătoreşti, Prin legea 
dela 31 Decemvrie 1919, după Unirea Bucovinei (38 
Noemvrie 1918), aceste dispoziţiuui au fost men¬ 
ţinute. 

Prin decretul-lege Nr. 1867 diu 14 Mai 1919, se 
înfiinţează o Curte de Apel la Cernăuţi, fiindcă ju-
stauţele din Bucovina aparţineau de Curtea de Apel 
din I,wow, având ca circumscripţie terminalii cele 
cinci judeţe din Bucovina. 

Prin decretul-lege Nr. 2.047 ^in 2 2 M&i I9r9< s'au 
dat în competenţa Curţii de Casaţie române, toate 
recursurile care, potrivit regulilor de procedurii (Hti 
Bucovina, se judecau de Curtea de Casaţie diu Viena. 

In ce priveşte organizarea judecătorească în BASA¬ 
RABIA, aceasta a fost guvernată, sub dominaţia rusii, 
de două regimuri: unul moldovenesc până Ia 1828 
şi unul rusesc după aceea, 

In 1812, Rusia anexând această parte a vechii 
Moldove, a menţinut priu Actul legislativ de!a ap 
Aprilie 1818, vechea organizare judecătorească tîela 
începutul veacului XIX: a) isprăvniciile de ocoale, 
uu fel de organe administrative cu atribuţiiuu' jude-
cătoreşti; b) judecătoriile ţinutttale; c) Tribunalul po¬ 
liţienesc şi crhninalicesc din CMşinăn; d) Consiliu! 
superior, întocmit după Divanul Domnesc din Iiuf. 

I<a 1828 însă, prin Aşezământul ocârmnirii otasfei 
Basarabiei, dela 27 Februarie, se extinde şi în Basa¬ 
rabia organizarea 
judecătorească din 
Rusia. Justiţia se 
împărţea de; 

1. Judecătoriile 
de volosiă (plasă). 

2. Nacialnicii de 
Zemslva, un fel de 
funcţionari admi¬ 
nistrativi, care a-
veau şi atribuţiuni 
judecătoreşti, 

3. Judecătoriile 
orăşeneşti, care 
funcţionau numai 
înoraşelereşedinţă 
de judeţ. 

4. Judecătoriile 
de pace, un fel de 
judecător i i co¬ 
munale. 

5. Congresul ju¬ 
decătoresc de pace, care judeca apelurile venite doln 
judecătoriile de pace. 

6. Tribunalul Regional, cu sediul la Chişmăii, avfiiiâ 
6 secţiuni: 3 civile-coinerciale, două penale şi tina 
de contencios administrativ. 

7. Curţile cu Juraţi, constituite din tribunalul penal 
împreuna cu 12 juraţi. Judecau afacerile penale care 

TOMA. STEIJAN 
Ministru al Justiţiei (1907—1909) 
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atrăgeau pedeapsa muncii silnice, rechiziunea şi chiar 
închisoarea corecţională. 

8. Inslituţiunile tutelare şi tribunalele orfaniceşii, 
dintre cari cele dintâi se îngrijeau de administrarea 
averii minorilor nobili; celelalte de aceea a iniţie¬ 
rilor fără nobleţă (meseriaşi, ţărani, etc.), 

9. Notariatele publice, instanţe unde se autentificau 
actele de notariat. 

Prin decretul-legc Nr. 2.770 din 6 Odomvrie igi8, 
odată cu unirea Basarabiei, s'a extins acolo şi orga¬ 
nizarea judecătoreasca din vechiul Regat. Iar imn 
decretul-lege din 28 Februarie 1919 cuNr, 1.105, s'au 
extins în Basarabia", codul şi procedura penală 
română, codul român, partea referitoare la domiciliu, 
absenţă, adopţiune, putere părintească, tutelă, etc, 
legea judecătoriilor de ocoale, etc. 

Dintre legiuirile locale basarabene, rămăseseră to¬ 
tuşi în vigoare procedura civilă rusă, codurile Armc-
nopol şi Donici, care se aplicau în partea de Sud, 
jud. Cahul, Ismail şi Cetatea-Albă. 

In 1919 s'a înfiinţat o Curte de Apel la Chişinăn, 
având ca circumscripţie terminală Tribunalele din 
Basarabia. 

Aceasta era, în linii generale, diversitatea regi¬ 
murilor judecătoreşti care se aflau în prezenţă după 
'Unire. Motive de organizare internă şi de bună rân-
duială judecătorească şi un motiv de prestigiu naţio¬ 
nal impuneau unificarea acestor regimuri. 

e. â. 

ORGANIZAŢIA ACTUALĂ . 

Iu urma rasboiului de întregire, legislaţia a tins 
în mod normal la unificarea legilor Regatului. Pro¬ 
blema unificării s'a pus cu atât mai vârtos în ce 
priveşte organizarea puterii judecătoreşti. Aceasta 
însă, nu s'a putut realiza, totuşi, decât târziu, prin 
legea de organizare judecătorească din 25 Iunie 1924, 
elaborată sub ministeriatul lui George Mâtzescu. 
Legea reia, în mare parte, adaptându-le nouiior 
situaţii, dispoziţiile legilor anterioare româneşti. 

In întâiul său articol, legea unificatoare din 1924 
determină organele puterii pidecătoteşli: 

a) Judecătoriile; 
b) Tribunalele; 
c) Curţile de Apel; 
d) Curţile cu Juraţi; 
e) înalta Curte de Casaţie. 
JUDIÎCATORHIJÎ sunt de trei categorii: urbane, 

rurale şi mixte. Numărul şi reşedinţa lor se fixează 
prin lege, iar circumscripţiile lor teritoriale se de¬ 
termină de către Ministerul de Justiţie, prin decret 
regal. 

Competenţa lor este reglementată prin legea jude¬ 
cătoriilor de pace. 

Judecata se face la reşedinţa judecătoriei, dar, în 
măsura posibilităţilor, ministrul justiţiei poate auto¬ 
riza ca judecătoriile rurale şi mixte să judece la pri¬ 
măriile comunelor respective anumite afaceri mărunte. 
Judecătoria are unul sau mai mtuţi judecători şi 
ajutori, după prevederile bugetului, precum^ şi mi 
număr de grefieri şi impiegaţi. Când sunt mai mulţi 

judecători unul dintre ei este delegat de minister 
ca şef al judecătoriei, La judecătoriile unde există 
cărţi funduare funcţionează şi im conducător al aces¬ 
tor cărţi. Procurarea localului şi cheltuelile necesare 
judecătoriilor rurale sunt în sarcina Judeţului, iar 
al celor urbane în sarcina comunelor de reşedinţă. 

TRIBUNALE!,!?. In fiecare capitală de judeţ, 
funcţionează un tribunal cu una sau mai multe sec¬ 
ţiuni. Excepţie face judeţul Severin, unde funcţio¬ 
nează două tribunale, unul cu sediul la Lugoj, altul 
la Caransebeş. 

Fiecare secţiune are un preşedinte, cel puţin doi 
judecători de şedinţă, umil sau doi supleanţi, precum 
şi grefierii, ajutorii de grefieri şi impiegaţii'prevăzuţi 
în buget. 

Fiecare tribunal, pe lângă numărul de judecători 
de şedinţă, va avea şi următorii judecători, cari 
îndeplinesc însărcinări speciale, prin delegaţie: jude¬ 
cător de instrucţie, judecător sindic, judecatoi con-
cordatar, judecător pentru tutele, judecător pentru 
infracţiunile minorilor. 

Pe lângă tribunalul de minori se poate numi ca 
asesoare a judecătorului, câte o femee de cel puţin 
30 ani (conducătoare de cel puţin 3 ani a unei socie¬ 
tăţi de patronaj, sau licenţiată în drept şi cu cel 
puţin, mi copil legitim). Numirea st face pe termen 
de 2 ani şi asesoarea este asimilată supleantului, dar 
are numai vot consultativ. La tribunalele cu mai 
multe secţii, unul dintre preşedinţi are gradul şi 
atribuţiile de prim-preşedinte; primul preşedinte at 
tribunalului Ilfov mi are secţie şi poate prezida ori¬ 
când, oricare secţie a acestei instanţe. 

La începutul anului judecătoresc (15 Septemvrie), 
din doi în doi ani, primul preşedinte împarte prin 
tragere la sorţi pe membrii tribunalului în secţii, 
astfel ca aceiaşi judecători să mi funcţioneze patru 
ani dearândul la aceiaşi secţiune. Tragerea la sorţi 
se face în şedinţă publică. Preşedinţii de secţie rămân 
la secţiile lor. Judec&toruljie instrucţie este delegat 
de ministru dmfîelSd£c^onTînBw^i3uT.7f nfiîuialul 
juaecFcrTceTpuţin doTnieniîm (afară de căzu! când 
legea prevede un singur judecător) şi cel mult cu 
trei. Sentinţa se dă cu cel puţin două voturi. 

Pe lângă tribunalele din Tulcea, Constanţa, Si-
listra şi Durostor, va funcţiona câte \un Cadigl^.care 
va judeca după legile şi imirile musulmane afacerile 
civile dintre mahomedani, privitoare la organizarea 
familiei, puterea părintească, căsătorie, divorţ, suc¬ 
cesiuni. 

CURŢILE DE APEL. Se prevăd 12 Curţi de Apel 
şi anume: la Bucureşti, Braşov, Cluj, Oradea, Timi¬ 
şoara, Tg.-Mureş, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, 
Chişinău şi Cernăuţi. 

Dintre Curţile de Apel, cea din Bucureşti are 6 
secţiuni, una 'speciala de Camera de punere sub acu¬ 
zare ; cea din Cluj şi Timişoara câte 3 secţiuni; cele 
din Braşov, Chişinău, Craiova, Galaţi, Iaşi şi Oradea 
câte două secţiuni, iar cea di ti Constanţa şi Tg.-Mureş 
câte o secţie. 

Fiecare secţie are un preşedinte şi cinci până Iu 
şapte consilieri. La curţile cu mai multe secţii unul 
dintre preşedinţi are titlul de prim-preşedinte şi 
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este asimilat în grad şi onorariu cu consilierii Curţii 
<ie Casaţie. La curţile cu cel puţin trei secţii (Bucu¬ 
reşti, Cluj şi Timişoara), prim-preşedintele nu are 
secţie şi poate prezida oricând oricare din secţiile 
ciuţii. La fiecare 2 ani, Ia începutul anului judecăto¬ 
resc, are loc tragerea la soiţi a consilierilor, astfel ca 
un consilier să nu funcţioneze 4 ani dearândul la 
aceeaşi secţie. Preşedinţii rămân la secţiile lor. Şedin¬ 
ţele curţii se ţin cu cel puţin trei consilieri şi cel mult 
cinci, iar deciziile se pronunţa cu cel puţin trei voturi. 
Curţile de Apel mai cuprind un număr de consilieri 
suplimentari, necesari delegaţiilor de procuror general 
şi (le inspectori judecătoreşti (pentru tribunale şi 
judecătorii). In fiecare Curte de Apel se desemnează 
la începutul anului judecătoresc tTei consilieri cari 
f afinează. Camera depunere sub acuzare, iar la Curtea 
din Bucureşti această cameră coustitue o secţie 
aparte. 

CURŢILE CU JURAŢI. Pe lângă fiecare tribunal, 
funcţionează câte o Curte cu Juraţi, competenţă 
a jiideca afacerile cnjiunJUeTJaLeJfeţele_jylitice şi de 

I presă,, cu excepţia" "celor prevăzute de artr""2B~3iîi 
Constituţie. Eie surit prezidate de tm consilier al 
Curţii de Apel, tras la sorţi de primul preşedinte, 
în şedinţa publică, de faţă cu Ministerul Public) 
Durata delegaţiunii este pre\'ă?Aită^ri~regTiîaineîit'uI 
curţilor cu juraţi. 

Curţile cu Juraţi, unde sunt multe afaceri în curs 
de judecată, se pot permanentiza, în virtutea unei 
legi de mai târziu, 1931. 

La curţile permanentizate această durată este de 
1 an de zile. Asesorii "curţii cu juraţi sunt traşi la 
sorţi de primul preşedinte al tribunalului dintre 
judecători. Acuzarea este susţinută de un membru 
al parchetului Curţii de Apel sau de unul al parche¬ 
tului tribunalului respectiv, cu delegaţia procuro¬ 
rului general. 

_-"-INAr,TA CURTE PE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE 
tste una Mugură pentru întreg Statul roman. Ea se 
compune dintr'un priiu-preşedinte, trei preşedinţi 

.„de secţie şi 51 de consilieri. 
toţi membru Curţii sunt permanenţi la secţiile din 

care fac parte. 
Curtea de Casaţie are trei secţii. Completele de 

judecată se constituesc din şase membri, iar deciziile 
se pronunţă cu majoritatea de patru voturi. Iu cazul 
când nu EC poate forma această majoritate, completul 
chemat a se pronunţa asupra divergenţei se compune 
din 11 membri şi majoritatea este în acest caz de 7 
voturi. Dacă nu se poate alcătui această majoritate, 
recursul se trimete secţiilor imite. Când Curtea de' 
Casaţie judecă în secţii unite trebite să fie de faţă 
Şi să ia parte la judecata cel puţin 31 de consilieri 
şs în toate cazurile un număr nepereche. Deciziile în 
acest caz se dau cu majoritatea absolută a voturilor. 

JSlJitt-Jide^EgcegJionajejQrj^-

unite, ea judecă pe înalţii demnitari şi cazurile pre¬ 
văzute de legi speciale. Ea are dreptul de jurisdicţie 
exclusivă asupra membrilor ei în materie vtcmitft. 
In toate aceste cazuri Curtea judecă şi ltolSrilşle 
în fond, iar deciziile ei se execută prin Ministerul 
Justiţiei. 

In cazul când este chemată să judece acuzaţiile în 
contra patriarhului, initropoliţilof, epicopilor o par-
Moţi şi arhiereilor, daca se întâmplă să 1111 se ]>CKLU1 
foruia numărul cerut de judecători, Curtea ,s<: «im¬ 
pietează cu membrii de la Curtea de Apel ctin IJiluu-
reşti, traşi la sorţi în pretoriul Curţii de Casaţie, în 
şedinţa publică şi în prezenţa acuzaţilor, cu c*>I 
puţin' 15 zile înainte de înfăţişare. 

Pe lângă Curtea de Casaţie funcţioneasţfl tui îunnfir 
de magistraţi asistenţi cari fac parte din corjml 
judecătoresc, fiind magistraţi cu grad de judecător 
până la gradul de consilier de Curte de Apel. l\î 
verifică îndeplinirea procedurii şi a urlaţisării por¬ 
ţilor şi redactează deciziile sub controlul consilie¬ 
rului raportor. 

c a 

JL^^e^eetguSgpIFâceâstă 
.^•imirev.ui ic« juTîeclTcte^wn^epHnacuzaţiile în contra 
miniştrilor, în condiţiile şi cu formele prevăzute de 
art. 98 din constituţie şi de legea răspunderii minis¬ 
teriale. Tot ca înalta Curte de Justiţie şi în secţii 

j 
pifneTTr)'~Tă~"lHarta Curte de Casaţie, diutr'im 
procuror general şi şase procurori; b) la Cui-ţlk de 
Apel, dintr'un procuror general şi un număr de pru-
curori prevăzuţi pentru fiecare curte; c) In trihuiinfo, 
dintr'un prim-procuror şi mai mulţi procurori .s;ui 
un procuror cap de parchet şi un substi tut 

La Curţi, procurorii generali au grad de pierdui te 
de Curte, iar procurorii, gradul de consilieri, î.,0, tri¬ 
bunale, procurorii au grad de judecător, iar primu\-
procuror gradul de preşedinte, afară de cel tlela Tri¬ 
bunalul Ilfov, care are grad de procuror de Cur tu 
de Apel. 

Competenţa şi modul de procedare al procurorilor, 
sunt stabilite de codul de procedură penala, 

Murkterul Justiţiei este c a p i d J l ^ 
El poat>e™cta'"orcfine" pârcl5eteTor° gţ 
fără însă a se putea substitui, el însuşi, în atribu¬ 
ţiile lor. 

Procurorul general al Curţii de Casaţie, are dreptul 
sa atace cu recurs toate actele judecătoreşti1 contrarii 
legii (art. 46). . 

Procurorul generai al Curţilor de Apel, este capui 
tuturor procurorilor, substituţilor şi ofiţerilor de N<J-
liţie judiciară din resortul Curţii, având dreptul <lc 
control şi priveghere asupra lor. 

Pe lângă Curtea de Casaţie, Curtea de Apel şi Tri¬ 
bunale, vor funcţiona unul sau mai mulţ i procurori, 
_ INSPECTORII JUDECĂTOREŞTI. Inspecţ ia Cur¬ 

ţilor de Apel se face prin delegaţie de cel mul t trei 
dintre consilierii înaltei Curţi de Casaţie. Doi pâiiit 
la trei consilieri ai Curţilor de Apel sunt delegaţi ca 
inspectori ai tribunalelor şi ai judecătoriilor din 
circumscripţia respectivă. 

Delegaţia de inspector judecătoresc se d ă de nihiis-
titu Justiţiei dintr'o listă de trei magistraţi pent ru 
fiecare loc, alcătuită de colegiul preşedinţia! al îna l te i 
Curţi de Casaţie, lucrând în majoritate,' E a este ori¬ 
când revocabilă. Delegaţia de inspector al curţ i lor 
de apel nu se poate retrage însă decât la începutul 
anului judecătoresc. 



ORGANIZAREA. JUDSCĂl'OREiASCÂ IN ROMÂNIA 

Determinarea circumscripţiei fiecărui inspector, se de o comisiune compusă diutr'uu preşedinte al acestei 
face pnntr'o decizie ministerială. curţi şi doi consilieri ai ei desemnaţi de colegiul 

CONSIWUI, SUPERIOR AI, MAGISTRATURII se „.,<-* T .. & 

compune 
de Casat 
sau preşedintele, unde nu există decât o secţie f 3) candidaţii înscrişi în acest tablou," "care este*valabil 
inspectorii judecătoreşti; 4) ministrul de justiţie iruinai pentru amil care urmează, După împlinirea unui 
sau un :delegat al său, dintre membrii Curţii de an dela numire, ajutorul de judecător este. obligat 
Casaţie sau Parchetului aceleeaşi Curţi sau secre- a se prezenta la examenul de capacitate; Până la 
tarul general al Ministerului de Justiţie. trecerea examenului de capacitate, ajutorii de jude-

a s i i j i r n eon-
£ i r in ă r i 1 o r, 
11 umiri lor şt 
îna in tăr i lor 
magistraţilor 
inamovibili *); 
h) asupra altor 
chestiuni puse 
de ministru; c) 
validările exa¬ 
menelor de 
magistrat; d) 
i'niil'irniarcu ce¬ 
lor propuşi să 
fio declaraţi 
inamovibili; c) 
asupra proiec¬ 
telor legii de 
organizare ju¬ 
decătorească, 
etc. 

Pentru pro 
punerile du nn-
iiiiri în locurile 
de consilieri ai 

PAI.ATUI, D13 JUSTIŢIE, BUCURIÎŞTl 

autorizaţi 
Justiţiei de a 

1 judecasaude a 
pune concluzii 

.. ;: : ca procuror, 
• Examenul de 

capacitate are 
• ' două probe teo¬ 

retice şi două 
practice (scrise 
şi orale). Comi-
siunea de exa¬ 
minare se com¬ 
pune din doi 
membri ai înal¬ 
tei Curţi de Ca¬ 
saţie, delegaţi 
pe un au de 
această curte; 
doi profesori de 
la Facultăţile 
de drept, dele¬ 
gaţi de consili¬ 
ile profesorale 
respective şi im 
delegat numit 

Culţilor de apel şi de magistraţi la tribunale şi de Ministerul Justiţiei dintre profesori de drept 
judecătorii, consiliul are tot formaţiunea de mai sau magistraţi inamovibili. Ministerul întocmeşte un 
sus, cu deosebirea că cei patru consilieri ai înaltei tablou de clasificare al celor reuşiţi care se publică 
Curţi de Casaţie se înlocuesc cu primii preşedinţi ai în Monitorul Oficial şi cei trecuţi în acest tabLou au 
curţilor de apel şi preşedinţii curţilor de apel nedi- dreptul să-şi aleagă locurile în termen de 15 zile. 
vizate. Funcţiunea de secretar al acestui consiliu o Orice candidat are dreptul a se prezenta a doua oară 
îndeplineşte directorul personalului din Ministerul la examen. 
Justiţiei. Pentru numirea de supleant şi de substitut de 

ADMITKRKA IN 0R1HNUL JUDECĂTORESC. Le- procuror şi înaintarea ajutorilor de judecător cari 
gea prevede pe lângă condiţmnile generale de a" reuşit la examen, este necesar un stagiu de cel 
admitere (cetăţenia, exerciţiul drepturilor civile şi puţin 6 luni la o judecătorie rurală. Pe lângă examen 
politice, satisfacerea serviciului militar) şi cohdiţiuni pentru a fi înaintat judecător sau procuror trebue 
speciale (vârsta, titluri, examenul de capacitate). w stagiu de cel puţin trei ani ca supleant, ajutor 

Pentru a fi numit ajutor de judecător se cere, pe de judecător sau substitut sau un exerciţiu efectiv 
Iflngă condiţiile generale de numire mai sus arătate, ele 3 ani ca avocat în barou. 
a avea vârsta de cel puţin 25 ani şi cel mult 32, Pentra a fi numit preşedinte sau pnm-procuror 
şi titlul de doctor în drept," în"lipsa candidaţilor de tribunal trebue un stagiu de cel puţin patru ani 
cu "cest titlu legea admite şi licenţiaţi în drept.' ca judecător sau procuror iar pentru a fi numitprim-

Cororile de numire se adresează primului prese- preşedinte, un stagiu de 2 am ca preşedinte sau prim-
dinte ni înaltei Curţi de Casaţie. Ele sunt examinate procuror, ori 6 ani stagiu ca judecător sau procuror. 

Avocaţii cari au exercitat efectiv şi cu distincţie 
, . ^ puţin 9 ani profesiunea lor şi nu au mai mult de 

«) Kftc excepţie numirile primului preşedinte şl P»«iro- ^ & fâ t fl i t i fu a £ C g t e f o n c ţ i u n j , 
:1c Cnsnţle, cnro se tac Uireoi de r > r • -
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Apel se cere un stagiu de 4 ani ca preşedinte sau 
print-procuror de tribunal sau de 8 ani ca judecător: 
sati procuror. Deasemeni dintre avocaţii cu un stagiu 
efectiv şi c-u distincţie de 12 ani şi care nu depăşesc 
vârsta de 45 «ini. Preşedinţii curţilor de apel trebuesc 
să aibă mi stagiu de cel puţin doi ani în gradul de 
consilier, Procurorii generali ai Curţii se deleagă de 
Minister dintre conailierii respectivi. Consilierii şi 
procurorii Curţii de Casaţie se numesc dintre preşe¬ 
dinţii, consilierii şi procurorii curţilor de apel, cari 
au cel puţin 4 ani de grad şi dintre primii preşedinţi 
ai curţilor de ape!. De asemeni dintre avocaţi cu cel 
puţin 15 ani stagiu şi cari nu depăşesc vârsta de 
50 ani. 

Preşedinţii Curţii de Casaţie se numesc dintre 
consilierii şi procurorii acestei curţi şi dintre primii 
preşedinţi ai curţilor de apel cu o vechime îu grad 
de cel puţin 2 uni. Primul preşedinte al Curţii de 
Casaţie se numeşte dintre preşedinţii Curţii de 
Casaţie şi procurorul general al acestei curţi, fără 
stagiu îu grad. Procurorul general al înaltei Ciuţi 
se numeşte dintre consilierii sau procurorii Citiţii şi 
priin-preşediuţii Curţilor de apel. 

ÎNAINTĂRII^ IN MAGISTRATURĂ. înaintările 
1111 se pot .face decât conform avizului Consiliului 
superior al Magistraturii, afară de numirea prim-
preşedintelui, a preşedinţilor şi procurorului general 
dela Curtea de Casaţie, care ge face fără acest aviz. 
Recomandările Consiliului superior pentru înaintare; 
im se pot face decât diutre magistraţii trecuţi îu 
tabloul de înaintare, Aceste tablouri se fac avându-se 
în vedere şi notările obţinute de magistraţi. 

Kotările se iac în fiecare au de capii ierarhici, 
prevăzuţi de legea de organizare. Ele se comunică 
magistraţilor respectivi, cari pot face întâmpi¬ 
nare la inspectoratul Curţii de Apel respective care 
cercetează temeinicia întâmpinării. Tabloul cu notă¬ 
rile magistraţi lor dela Curtea de Apel se înaintează 
primului preşedinte al Curţii de Casaţie, iar acel cu 
notarea magistraţilor dela tribunale şi judecătorii 
se înaintează primului preşedinte al Curţii de Apel. 
Aceste tablouri se trimit comisiunilor de recomandare. 
Pe lângă fiecare Curte de Apel este o coinisiuue de 
recomandare, compusă din primul preşedinte, pro¬ 
curorul general, inspectorii judecătoreşti şi doi mem¬ 
bri ai curţii, desemnaţi la fiecare doi ani de curte, 
în adunare generală, prin vot secret; împreună cu 
doi supleanţi. Couiisiunea de recomandare de pe lângă 
Curtea de Casaţie se compune din colegiul preşe¬ 
dinţia! al acestei curţi, procurorul general, inspec¬ 
torii, curţilot de apel şi din câte trei consilieri din 
j-Jecare secţie a înaltei Curţi, aleşi pe doi ani.de cole¬ 
giu), preşedinţial. Prima coniisiune recomanda pe 
magistraţii cari merita a Ii înaintaţi îu orice grad 
până Ia cel de consilier de Curte de Apel, iai1 cea de 
a doua pe cei cari merită a fi numiţi la înalta Curte 
sau ca preşedinţi şi prim-preşedinţi de Curte de 
Apel Tabloul general, întocmit în mod definitiv de 
comisia dela Curtea de Casaţie, se trimite: Minis¬ 
terului de Justiţie, rămânând valabil numai pen¬ 
tru anul următor, şi se publică în Monitorul 
Oficial. 

IERARHIA ŞI GRADELE IN ORDINUL JUDE¬ 
CĂTORESC. Legea stabileşte următoarea ierarhie: 

I. Prim-preşedintele Curţii de Casaţie. 
II. Procurorul general şi preşedinţii Curţii de 

Casaţie, 
III. Consilierii şi procurorii de secţie ai Curţii de 

Casaţie 1). 
IV. Procurorul general şi preşedinţii Curţilor de Apel 
V. Consilierii Curţilor de Apel. 
VI. IMm-preşedinţii de tribunale2). 
VII. Preşedinţii şi prim-pvocurorii de tribunale8;, 
VIII. Judecătorii tribunalelor, judecătorii de ocol 

şi procurorii. 
IX. Supleanţii, substituţii şi ajutorii de judecători, 
INCOMPATIBILITĂŢI Şl SCUTIRI, L,egea. iutei1-

zice cumulul în funcţiunile judecătoreşti. Art. 125 
al ei prevede o serie de incompatibilităţi pentru ma¬ 
gistrat: de a ocupa o altă funcţiune publică, fie prin 
alegere, fie prin numire; de a fi ales îu Corpurile 
legiuitoare, în consiliile judeţene ?au comunale; de 
a fi administrator sau censor în societăţile co¬ 
merciale. 

Se exceptează calitatea de profesor la Facultatea 
de Prept sau la o şcoală superioară din oraşul de 
reşedinţa a magistratului, 

Magistratul care are cel puţin gradul de consilier 
la Curtea de Apel poate îndeplini prin delegaţie funcţia 
de secretar general la Ministerul de Justiţie, iar cel 
care are gradul de cel puţin preşedinte de tribunal 
pe acela de director în acest minister. 

De asemenea, judecătorii sunt scutiţi de orice s-er-
viciu public străin funcţiunii lor, afară de serviciul 
militar, sau alte însărcinări prevăzute de legi spe¬ 
ciale, ca aceea de a face parte din comisiutiîle disci¬ 
plinare ale funcţionarilor publici de pe lângă mini¬ 
stere sau autorităţi publice locale. 

INAMOVIBILITATEA. Art. 104 din Constituţie 
dispune; « Judecătorii^atânajiojdbjlijti^condiţiu-
nile speciale~pe*carrl^^alayj,.fjxav|. Desvoltând acest 
principiTrcofist'itu'iToiial, art, 127 din legea de orga¬ 
nizare judecătorească, dispune câ «membrii ordinului 
judecătoresc, numiţi îu coudiţiunile legii de faţa, sunt 
inamovibili, afară de membrii Ministerului Public de pe 
lângă Curţile ele Apel şi tribunale, supleanţii, substi¬ 
tuţii şi ajutorii de judecători, cari se bucură mimai 
de stabilitate s. 

Sunt puşi din oficiu în poziţia de a-şi exercita 
drepturile la pensiune, magistraţii cari au împlinit 
la Curtea de Casaţie vârsta de 70 de ani, sau la Curtea 
de Apel de 65 ani şi de 60 de ani ,1a tribunale şi 
judecătorii. 

DISCIPLINA. JUDECĂTOREASCA. Această dis¬ 
ciplina se exercită îu două direcţiuni: de priv&gh&e, 
care conferă dreptul de control şi notare şi de dîsai-
filviiA, care conferă dreptul de a aplica pedepse dis¬ 
ciplinare. 

1) Prin legea delsi 1931, prinupreşedinţii Curelor de Apel 
au fost asimilaţi ctf consilierii dela Casaţie. 

2) Asimilat cu consilierul dela Curtea de Apel, îmtttni In 
f tito,- BfQv, 

B) Asimilat cu consilierul Curţii de-Apel, numai la'Trib, 
Ilfov, . 
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Prima aparţine ministrului de Justiţie, care o exer¬ 
cită, fie direct, fie prin delegaţîune dată inspecto¬ 
rilor judecătoreşti sau capilor ierarhici; a doua, se 
exercită numai de ministrul Justiţiei pentru magi¬ 
straţii amovibili, iar pentru cei inamovibili numai de 
comisiiurile disciplinare, una care funcţionează pe 
lângă Curtea de Casaţie pentru judecarea abaterilor 
disciplinare comise de membrii Curţii de Casaţie, 
Curţilor de Apel, de preşedinţii şi priin-preşedinţii de 
tribunale; altele, funcţionând pe lângă Curtea de 
Apel, cave judecă abaterile celorlalţi judecători dela 
tribunale şi judecătorii, 

Pedepsele disciplinare sunt: prevenirea, mustrarea, 
excluderea temporară, dela înaintare, suspendate pe 
timp mărginit, punerea în disponibilitate şi desti¬ 
tuirea, 

Ministrul de Justiţie are acţiunea de disciplină 
asupra magistraţilor amovibili, dar aceştia nu pot 
fi transferaţi, suspendaţi, puşi în disponibilitate sau 
destituiţi decât pe baza unui raport de anchetă, 
motivat, făcut de inspectorul judecătoresc sau de alt 
magistrat delegat de ministru, conform legii şi pentru 
abateri grave dela datorie. Reese de aici că deşi 
aceşti magistraţi stabili nu se bucură de drepţii) 
de- ;i ii judecaţi de comisiile disciplinare, totuşi sunt 
garantaţi în contra unor măsuri disciplinare arbi¬ 
trare şi pot deci discuta, eventual în instanţa de 
contuncios administrativ, legalitatea procedării. 

împotriva magistraţilor inamovibili, ministrul are 
acţiune disciplinară însă numai pentru abateri dela 
datoriile la care sunt ţinuţi în exerciţiul funcţiunii 
lor, abateri pentru care nu are dreptul de a aplica 
decât pedeapsa prevenirii sau mustrării, treptat sau 
de-a-dreptu). Pentru orice altă abatere sau dacă • 
fapta fiind gravă este nevoie de a se aplica o pedeapsă 
mai mare sau dacă în cursul aceluiaşi an ar fi nevoie 
a se aplica o a treia pedeapsă, magistratul este trimis 
în judecata instanţei disciplinare. 

Acţiunea de disciplină asupra membrilor Curţii de 
Casaţie se exercită numai de instanţa disciplinară 
respectivă, ministrul nu poate cere, însă, decât deschi¬ 
derea acţiunii disciplinare, 

Existenţa faptelor constatate prin hotărîrife defi¬ 
nitive disciplinare nu mai poate fi pusă în discuţiune 
într'o eventuală acţiune în contencios. 

CONCEDII. Membrii corpului judecătoresc au 
dreptul la un concediu de o lună în cursul aceluiaşi an. 
Concedii mai mari nu se pot acoîda decât în 
caz de boală bine constatată şi clacă acest con¬ 
cediu trece de şase luni salariu! se reduce la jumătate, 
iar clacă se prelungeşte peste un au magistratul este 
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lăsat în disponibilitate, rămânând ca după însănă¬ 
toşire să fie reprimit în caz de vacanţă. Concediile 
membrilor Curţii de Casaţie se acordă de această curte. 

VACANŢR. Curţile şi tribunalele au vacanţă mare 
de două luni cu începere dela 15 Iulie şi vacanţe mici, 
din ajunul Crăciunului până la 7 Ianuarie inclusiv, 
şi dela Dumineca Floriilor până la Duminica Tomit. 
In timpul vacanţelor mici nu se judecă procese ci 
se îndeplinesc numai acte de jurisdicţie graţioasă 
urgente şi se primesc cereri care suut supuse unui 
termen definit, i a Curtea de Apel -serviciul se face 
de un consilier, iar la tribunal de un judecător, traşi 
ia sorţi cu o săptămână înainte de vacanţă. Parche¬ 
tele, cabinetele de instrucţie şi judecătoriile nu au 
aceste vacanţe mici. Pentru vacanţa mare funcţio¬ 
nează la Curtea de Apel şi tribunale im număr redus 
de membri, desemnaţi fie de adunarea generală a 
acestor instanţe, fie, în caz de neînţelegere, prin tra¬ 
gere la sorţi. Magistraţii cari au făcut serviciu în tot 
timpul vacanţei mari au drept la un concediu de 
odihnă ele o lună în cursul lunilor următoare. 

CORPUL PORTĂREILOR. Pentru îndeplinirea ac¬ 
telor de procedură, a urmăririlor sau executărilor silite 
ordonate de justiţie, legea institue pe lângă tribunale şi 
judecătorii, corpul portăreilor. 

Regulamentul de administraţie publică pentru servi¬ 
ciul portăreilor şi pentru taxarea actelor de procedurii 
şi executare din 20 Decemvrie 1923, modificat în 1926, 
fixează atribuţiuuile portăreilor şi taxele ce treime 
să le perceapă pentru actele ce execută. 

Portăreii se recrutează dintre licenţiaţii în drept. 
GREFELE. Legea prevede normele de compu¬ 

nere a grelelor dela Cviiţi, tribunale şi judecătorii, 
precum şi atribuţii!nile grefierilor. 

Orice acte dela Curte sau tribunal, neeontrasem-
nate de grefier sau ajutorul său, simt nule de drept. 

Regulamentul âin 16 Martie 1936 organizează 
serviciul interior al grefelor Curţilor cSe Apel şi can¬ 
celariei parchetelor, iar Regulamentul din 20 De¬ 
cemvrie 1926, serviciul interior al grefelor şi can¬ 
celariei parchetelor de pe lâugă tribunale. 

FUNCŢIONARII JUDECĂTOREŞTI. Grefierii, aju¬ 
toarele de grefier şi impiegaţii, precum şi secre¬ 
tarii şi impiegaţii de parchete sunt supuşi atât dis¬ 
poziţiilor prevăzute în legea de organizare judecă¬ 
torească, în ce-i privesc, cât şi acelora di 11 legea sta¬ 
tutului funcţionarilor publici. De asemeni directorii 
de căiţi futiduarii şi administratorii contabili (inteu-
denţi-econonii). 

Funcţionarii grefelor şi serviciilor auxiliare nu au 
vacanţe, dar au drept la concedii. al. c. 
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Organizarea funcţiunii judiciare, la noi, precedă 
organisarea Statului de drept; funcţiunea de avocat 
apare, necesar., ca o urinare a organizării funcţiunii 
judiciare. 

Cercetarea, regimului juridic existent, adică a drep¬ 
tului corporativ static, ne impune confruntarea 
dintre instituţhmile juridice existente şi realităţile 
vieţii. Această confruntare duce la concluzia că 
funcţia de avocat se întemeiază pe principiile celui 
mai pur, mai absolut şi mai abstract liberalism 
juridic; ca şi cum nici un fel de contribuţie n'ar 
fi putut aduce realităţile, viaţa însăţi, trecutul 
acestei profesiuni, legiuitorului din această vreme. 

De aci se desprinde înţelesul dinamic al Baroului 
românesc, adică ceea ce Unde să devină, cu voia sau 
fără voia noastră, Baroul românesc, în legătură cu 
organizarea noastră corporativă, care poate sa se 
desemneze, fie ca o urinare a modificării regimului 
politic al Statului român, fie în limitele profesiunii 
însăşi, 

EVOLUŢIE ISTORICĂ 
DEIvA ORIGINI PANA LA INSTITUIREA 

FUNCŢIUNII (1831} 

Deşi până în secolul al XlX-lea, Domnul deţinea 
fără limită şi fără control judiciar sau politic, în 
înţelesul modern, toate puterile Statului, exercitân-
du-le direct sau prin delegaţie, aceasta nu înseamnă 
că până atunci n'a existat o organizare a func¬ 
ţiunii judiciare care să implice, ca o urmare ne¬ 
cesară, apariţia şi organizarea funcţiunii de avocat, 

Nu pare sigur că ideia de apărare, prin rude sau 
persoane străine, este indisolubil legată, atât în ceea 
ce priveşte originea instituţiei cât şi funcţiunea ei, 
de apariţia dreptului de reprezentare în justiţie. 

Din relatările unui călător francez pe la noi, din 
1585, reaulta că primul care vorbea era reclamantul 
şi, în urmă, pârâtul 4 în genunchi» şi«cu glas tare ». 
I>upă ce Divanul îi ascultă pe amândoi în păsurile 
lor, Mitropolitul, urmat de ceilalţi boeri, îşi arăta 
părerea, iar Domnul notăm, In această vreme 
nici o urmă de altă apărare decât, personală. Deşi 
pârâtul ptitea să nu se prezinte — afară doar de 
afacerile penale unde era adus de oamenii Domniei — 
funcţiunea reprezentării în justiţie prin alte persoane, 
la aceasta dată, nu apare, pentru a vorbi de o func¬ 

ţiune a apărării, care să fie originea necontestată a 
funcţiunii, de avocat. 

Dreptul de reprezentare — după cum se observa 
cu multă dreptate — este o instituţie a cărei necesi¬ 
tate se justifică, mai târziu, prin desvoltarea şi com¬ 
plicarea raporturilor vieţii sociale; odată cu sfârâitul 
secolului al XVH-lea, şi începutul celui de al XVIII-
lea, cu apariţia unei clase sociale care să se ocupe cu 
negustoria şi care deţinând funcţia schimbului h\-
tr'un Stat cu tendinţe capitaliste, a devenit, ciirăml, 
o massâ compactă de străini, Datorită acestor necesi¬ 
tăţi, reprezentarea în justiţie apare ca o instituţia 
caie confundă în ea dreptul de apărare. 

Punctul de plecare, necontestat, în organizarea avo¬ 
caturii este epoca de legiferare fanariotă ţi coincide, 
cu realizarea — chiar relativă — a independenţei 
funcţiunii judiciare. Avocatura reprezintă organi¬ 
zarea apărării ca o funcţiune de interes general, 

. întemeiată pe noime obiective; ea dovedeşte indepen¬ 
denţa funcţiunii judiciare însăşi, în rolul ei suveran. 

Legiuirile din acest timp cuprind şi norme privi¬ 
toare la avocaţi. Termenul avocat (ad auxilium voca-
tus) se întâlneşte acum, şi chiar după aceasta epocă 
de legiferare, laolaltă cu acela de techih 

Se susţine că termenul vechil nu trebue confundat 
cu termenul avocat, pentru că «unul reprezintă 
apărarea intereselor jiistiţiabililor, deci partea nobilă 
a profesiunii; pe când celălalt, reprezentarea jdtfii-
ţiabilului în faţa autorităţii, deci partea negustorească 
a ei. Aceste două înfăţişări ale profesiunii s'au Uilscnt 
la date deosebite atât la noi, cât şi la alte popoare. 
itiiM iiehiletnl şi afoi avocaturax». Chiar ducă admi¬ 
tem o asemenea distincţie organică între vekitot şl 
avocatură, cvi judecăţile respective de valoare a 
acestor instituţiuni, formulate de autor şi încă lucrul 
se explică. Conţinutul instituţiunilor nu poate fi 
determinat aprioric; instituţiunile sunt produsul reali¬ 
tăţilor vremii. Vekiletul reprezintă o instituţie pfinil 
la Regulamentul Organic, când dispare în instituţia 
avocaturei, în înţelesul ei nou. Şi vechilii de jude¬ 
cată şi avocaţii 'erau numiţi şi supraveghiaţi de 
marele logofăt. Dar chiar înainte de Regulamentul 
Organic avocatul deţinea funcţiunea apărării liHpfioi-
natnlui: «I,a uşa Divanului şedeau zapciii cei mici 

*) Const. ' Prodan, Trecutul Baroului Român, îa 
'IMtninalelor, Nf. 8—9, 1934, 
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şi paicii ca să nu lase calabalâcul cel de prisos a 
intra unde se face judecata, ci să lase numai pe cei 
ce se pricimiesc». Se cetea «hotărîrea apelată sau 
jalba prezentată, apoi se asculta părîşul sau jăhtitorul 
şi pârîtul, care trebue să fie cuviincios »,' «să stea în 
picioare.... şi fără de işlic, foarte cu cucernicie şi 
supunere, grăind cu smerenie», apoi se ascultau, 
pe rând, martorii şi iar părţile şi avocaţii lor. 

De altfel, acest rol obiectiv şi general la care 
răspundea avocatura, chiar în epoca de legiferare 
zisă fanariotă, se desprinde, clar din legiuirele lui 
Caragea şi a lui Andronache Douici. In legiuirea lui 
Canigea Vodă din 1817, la cap. XX partea III par. 
I se prevede că: «vechil ele judecaţi este cel ce se oiân-
dueşte de altul ca sâ judece în locul lui». 

Deasemenea în art. 22 al Codului Andronache 
Donici, se prevede: «Judecătorii datori sunt ca să 
rânduiască a fi deopotrivă advocaţi pentru amândouă 
părţile ce se judecă, adică să nu fie la o parte pro¬ 
copsiţi şi ispitiţi în limbuţie, iar ta cealaltă parte 
neprocopsiţi, şi de va cuteza cineva prin vicleşug 
a face alcătuire între advocaţi, spre îndreptăţiţi 
să se pedepsească». De aci rezultă că această 
legiuire în deosebi nu creazâ, ci constată existenţa 
juneftunii şi rolid ei; mai mult încă, rezultă pre¬ 
ocuparea ei de a îndrepta neajunsurile profesiunii, 
cari nu s'au putut învedera decât printr'o practică 
mai lungă, până la 1814. In această perioadă nu 
întâlnim condiţii de recrutare; dacă cunoştea pravila 
sau obiceiul pământului, oricine ptitea fi avocat sau 
vechil. Deaceia, la început, vechilii se recrutau din 
foşti boeri judecători. 

EPOCA DE ORGANIZARE A FUNCŢIUNII 
— 1864) 

O a doua perioadă în organizarea profesiunii începe 
cu Regulamentele Organice din Iulie 1831 şi Ianuarie 
1832, cari înfiinţează avocatura şi «Ştiinţele de 
obşte». Acestea recomandă avocaţii în cari justiţi-
abilii ar putea să aibă mai multă încredere. 

Regulamentul Organic al Munteniei în cap. VII, 
intitulat «pentru judecătorii s>, art. 224, prevede că 
«formalităţile cele rânduite de pravilă pentru alcă¬ 
tuirea jelbilor şi altor înscrisuri, ce cearcă ele de mai 
multe ori de a se judeca prin oamenii cu mai multă 
ştiinţă de pravilă, cer ca stăpânirea să aşeze un număr 
hotărît de advocaţi». Articolele următoare din acelaşi 
Regulament înscriu regiile de recrutare şi funcţi¬ 
onare. 

Astfel «vor fi primiţi de advocaţi cei ce au oarecare 
ştiinţă de pravilă, şi care sunt cunoscuţi de oameni 
cinstiţi. 

« Aceşti vor intra în lucrarea slujbei lor în condica 
cancelariei Marelui Logofăt şi după ce-şi vor primi 
dela stăpânire carte înscris de slobozenie. 

«Insă cu toate că se află advocaţi ştiuţi de stăpâ¬ 
nire, prigonitoarele părţi nu sunt oprite de a nu se 
judeca însele pentru pricinele lor de judecată, de vor 
voi sau de a-şi rândui alţi vechili în care pot să se 
încreadă. 

« Cu toate acestea stăpânirea va rândui avocaţi cu 
plată pe lângă înaltul Divan şi pe lângă despărţirile 

criminaliceşti şi când vinovatul în pricini criminale 
sau de învinovăţiri mai mici va zice că 11'are advocat, 
judecătoria să-i rânduiască unul din aceia care să se 
însărcineze cu judecata până la sfârşitul ei. 

«Advocatul nu va fi primit a se judeca în locul 
ce 1-a rânduit, de nu va arata mai întâiu adeverinţa 
şi va fi îndatorat a vorbi întotdeauna înaintea jude¬ 
cătoriei cu respectul ce se cuvine. 

« Grefierul, condicarul şi advocatul ce nu vor păzi 
datoriile lor şi după dojenirea ce le va face presi-
dentul nu se vor îndrepta, se vor face cunoscuţi 
Marelui logofăt, care va raporta pentru dânşii 
Domnului». 

Prin ofisul domnesc din 4 Iulie 1936 se întăreşte 
«legiuirea pentru câteva articole din organicul regula¬ 
ment împlinitor la partea judecătorească». Această 
legiuire desvoltă principiile fixate de Regulamentul 
Organic în art, 224 şi urm. — Astfel în Secţiunea IV 
intitulată «Despre advocaţi» se prevede că o comisiiuie 
uitr'aduis orânduită de Domn va cerceta pe acela 
care vrea să fie avocat, acordându-i «înscris de 
slobozenie dela stăpânire», ca dovadă ca are calităţile 
cerute prin art.225 par. 1 din Regulamentul Organic. 
Prigonitoarele părţi nu pot fi însă împiedicate să se 
înfăţişeze ele înşiie a pentru pricinîh lor de judecăţi », 
oricând vor voi, sau să-şi orâuduiască «vechil îti loc, 
în care se vor încrede după cuprinderea paragrafului 
3 din acelaş articol al Regulamentului Organic». 

Plata avocatului se datorează de acela care 1-a. în¬ 
sărcinat să se judece în locul său, după clasificarea 
următoare: a) pentru pricini până la 10.000 lei câte 
10%; b) pentru pricini dela 10.000 lei în sus până la 
50.000 lei, câte 5%; c) pentru pricim dela 50.000 
lei până la 250.000 lei câte 3%; şi apoi «pricina 
ce-ar covârşi preţul de lei 250.000, în sus până la 
orice suină, se mărgineşte tot într'această taxă, 
însă luarea taxei va fi întreagă numai dela pricinile 
câştigate, iar la pricinile pierdute va fi pe jumă¬ 
tate ». 

Dacă la aprecierea lucrului pentru care se urinează 
judecata, există neînţelegere între avocaţi şi recla¬ 
mant, preşedintele judecătoriei va hotărî preţul după 
arătările (1 orânduiţilor preţuitori potrivit cu. temeiu¬ 
rile ce s'au legiuit prin legiuirea cu Nr. 14 la anul 
1832. 

«Pentru alcătuire de hârtii şi în parte povăţuiri 
ce ar da advocaţii către cei ce ar cere al lor ajutor, 
fără de a lua asupra"-le pricina ca să o înfăţişeze, nu 
se orânduiesc nici un fel de clasificaţie sau taxă, ci 
rămâne a se urma după învoire, fiindcă aceasta este 
socotită ca o în parte trebuinţă. 

«Advocatul ce s'ar abate din datoriile ini, numai 
decât după cererea presidentului către Marea Logo-
jteţie, se va da în judecată criminală şi va trece prin 
toate treptele judecătoreşti». 

In Moldova, onorariul se fixa după învoială, însă 
totdeauna în bani. 

In «Istoria Baroului de Dolj» d, George Deme-
tiescu este tle părete ca marea'majoritate a vechili¬ 
lor de judecată sau a avocaţilor, trebue să fi fost 
formată din foştii judecători dela judecătorii, divauuri, 
ca şi din o amploiaţii» acelor judecătorii, ca unii cari 
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aveau pe atunci, mai multe cunoştinţe în practica 
judecătorească. D-sa îşi întemeiază părerea pe două 
circulari ale Departamentului Dreptăţii clin i Noem-
vrie 1837 şi din 13 August 1843. 

Prin cea dintâi circulară «se popreşte amploiaţii 
judecătoriilor de a fi vechili ai părţilor ce se prigonesc ». 
Prîii cea de a doua circulară, întărită prin resnluţia 
Domnului care hotăra « să oprească în viitor -pe sluj¬ 
başii Logofeţiei şi ai Divnnurihr de a se jaco advocaţi 
la arco pricină», se urmărea stăvilirea acestei practice, 
care — după toate dovezile — a continuat şi după 
1837-

In cadrul acestei preocupări de restrângere a liber¬ 
tăţii vekiletului, apare la 11 Iunie 1839, «Aşezămân¬ 
tul pentru calităţile cu care se cer înzestraţi acei ce pri¬ 
mesc însărcinări de vechili, în pricini chile de jude¬ 
căţi a: Pentru pricinile civile de judecată vechilul 
trebue să fie înzestrat cu ştiinţa pravilelor împără¬ 
teşti şi a condicei civile a Principatului, sau cel puţin 
să cunoască codicele civil tipărit în limba naţională. 
De asemenea vechilul neapărat trebue să ştie legiui¬ 
rile cuprinse în cap. VIII clin Regulamentul Organic, 
care se ocupa de pornirea şi înaintarea judecăţilor, 
competenţa formelor şi alte lucrări procedurale nece¬ 
sare vechilului ca să nu încurce pricinile. O comi-
siune, funcţionând pe lângă Logofeţîa Dreptăţii şi 
alcătuita din jurisconsulţi, va examina candidaţii la 
vekilet , în «ştiinţele -praviliceşti » şi«le va slobozi for¬ 
mal atestat». Iu termen de 5 ani ctela data publicării 
aşezământului, elevii ce vor avea atestatele Acade¬ 
miei, « că au săvârşit crasul pravilelor» şi un certifi¬ 
cat de bună. purtare, vor căpăta dreptul la vekilet 
clin partea Logofeţiei, fără altă cercetare. Aşezămân¬ 
tul vechililor fixează anumite regiile de practică şi 
moralitate profesională. Un vechil primind o pricină, 
asupra sa, nu o poate părăsi decât numai datorită 
unui motiv legiuit şi binecuvântat, sau cu voia clien¬ 
tului. 

Clientul (încreclirtţătorul) nu va putea îndepărta 
pe im vechil decât când l-ar vedea «cu urmări vi¬ 
clene şi împotrivitoare îndatoririlor sale de vechil». 
Vechilul trebue sa depună toată silinţa şi toate mij¬ 
loacele cele legiuite făcând «lămuritor alcătuire ctf 
încredinţătorul sau» pentru onorariu, care trebue să 
fie îu bani, Nu este îngăduit vechilului să se învoiască 
cu pattea potrivnică, fără de osebită împuternicire 
dela client; tot aşa nu poate ridica banii cuveniţi 
clientului fără de împuternicire specială, 

«Nu este iertat a se face alcătuire între încredinţă-
toi şi între vechil, ca privind vechilul eheltuelile, să 
ia jumătate din lucrul judecat prin judecată», căci 
aceasta e oprit de legi, iar pe de altă parte peutrucă 
Regulamentul Organic ridicând tot felul de clieltueli, 
nici vechilul nu poate face legiuite cheltneli judecă¬ 
toreşti. Vechilul nu poate împiedica împăcarea păr¬ 
ţilor; altfel va pierde dreptul său. 

Ca unul care a depus un jurământ, vechilul trebue 
sa practice profesiunea sa cn dreptate, credinţă 
şi sârgniuţă. Altfel, îu caz de «viclenite» a clien¬ 
tului, el ar cădea sub pedeapsă criminală «ca im 
«Ucătorui de jurământ», luânrlu-i-se pentru totdea¬ 
una dreptul de vechil, fiind răspunzător şi de des¬ 

păgubiri faţă de client care, în împlinirea despăgubi¬ 
rilor, va putea să apuce şi pe partea potrivnică 
«ce au uneltit vicleşugul cu vechilul». Logofătul 
cel mate al Dreptăţii ţine lista vechililor căroia 
«le-ar slobozi atestate ». 

Acestea se publică dela început în Buletin; tot 
acolo se publică şi ridicarea dreptului de vechil. Ve¬ 
chilii nu pot fi cei în slujba ramului judecătoresc 
o afară de pricinile epitropisiţilor lor ». Art. 22 şi 25 
arată pe acei care nu intră în î'egulele acestui aşe¬ 
zământ. 

Prin ofisul (scrisoarea) Domnului Ţării Româneşti, 
Georgie Dimitrie Bibescu, către Departamentul Drep¬ 
tăţii din 3 Februarie 1847, Marele Logofăt al Drep¬ 
tăţii fiind atunci Alexandru Villnva, se reglementează 
iarăşi profesiunea de avocat. Aceasta, spre a curma 
abuzurile, încurcăturile şi înmulţirea judecăţilor, din 
pricina înlesnirii «ce a avut fieştecjne de a-şi da sieji 
numire de advocat, fără a avea de multe ori nici rr.ăcat 
cele mai elementare ştiinţe despre aceste profesii», Din 
cuprinsul acestei reglementări, care a constituit legea 
organică a avocaţilor până la 1864 menţionăm mă¬ 
sura după cate «nimeni pe viitorime nu va fi primit 
a unelti profesie de advocat, fără mai întâi nu va do¬ 
bândi voe prin act iscălit de Ministrul Dreptăţii. 
Acel act se va da îu urma destoinicelor dovezi ce se 
vor aduce despre cunoştinţele cerute pentru fiecare 
din aceste profesii, adică advocatului că a învăţat legile 
sau la Şcoala Naţională sau în şcoalele străine sau că 
a slujit cel puţin 5 ani în post de cap de masăm cau-
celaria Departamentului Dreptăţii ori de grefwr la 
tribunaluri, ori de ajutor pe lângă grefierii Divnnu-
rilor. 

(i Nici un advocat nu se va primi din cei supuşi 
la protecţie străină. 

« Se va face listă de toţi acei cari astă/i uneltesc una 
din aceste două profesii (avocat şi liotarnic) şi se vor 
aduna în curgere de patru ani desluşirile cele mai 
lămurite asupTa fiecăruia, adică (le a unelti vreuna, 
din aceste meserii într'tm curs îndelungat de vreme 
şi cu toată ceruta moralitate şi destoinicie. 

«După săvârşirea acestei lucrări, Ne va înfăţişa 
acea lista cu cuvenitele băgări de seamă împotriva 
fiecăruia nume şi după ce se va întări de Noi, pe de 
o parte se va publica numele acelor ce vor merita 
aceasta sarcină, prin glasul Buletinului şi al Gazetei 
spre ştiinţă dregătoiiilor şi a prieiiiaşilor; iar pe de 
alta, se va da fiecăruia de către Departamentul Drep¬ 
tăţii, câte un act doveditor al slobozeniei ce are (le 
a unelti meseria de advocat. 

<i Advocatul ce se va abate din datoriile sate ori va 
preda pricina încredinţată lui, ori va aduce împiedi¬ 
cări la a ei săvârşire, nu numai se va supune la cuve¬ 
nita despăgirbire, ci încă i se va lua şi dreptul de a • 
mai unelti meseria sa, pentru care aceasta Departa¬ 
mentul Dreptăţii va avea cea mai deosebită îngri¬ 
jire şi luare aminte 9. 

La 11 Ittm'e 1838, se înfiinţează pe lângă departa¬ 
mentul Credinţei (Ministerul Cultelor de azi), în 
Muntenia, Contenciosul Statului. 

Legea din 17 Aprilie 1861, pentru instituirea uniu 
corp de avocaţi pe lângă Ministerul Cultelor şi In-



BAROUL ROMANESC 35* 

strucţiunii Publice, prevede că avocaţii în fiinţă pe 
la judeţe « vor urma ca şi în vremea trecută cu înde¬ 
plinirea datoriilor lor». Se înfiinţează un consiliu 
special de trei avocaţi eminenţi, sub numele de 
efori. Acest consiliu se va ocupa de cercetarea tutu¬ 
ror proceselor stabilimentelor publice, dând instruc¬ 
ţiunile necesare avocaţilor publici de districte cari 
vor fi sub supravegherea consiliului. El va provoca 
«pe acelea ce trebuinţa ar reclama în favorul drep¬ 
tului vreunui aşezământ public». Procesele cele mai 
importante se vor apăra de unul din efori. Ministe¬ 
rul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, prin înţelegere 
cu consiliul avocaţilor, va putea numi câte un avocat 
provizoriu pe lângă avocatul stabil, când procesele 
vor fi prea numeroase şî complicate. 

Regulamentul legii din 23 Noemvrie 1861, desvol-
tând principiile legii, institue jurnalele de examinare 
a proceselor, cuprinzând opinia avocaţilor efori. Ace¬ 
stea au un caracter facultativ, decisiunea definitivă 
rămânând la aprecierea Ministerului. De asemeni se 
prevede, printre alte dispoziţii, interdicţia avocaţilor 
efori de a pleda împotriva .Statului. Prin decretul 
din 10 August 1864 corpul de avocaţi se alătură pe 
lângă Ministerul Finanţelor unde se afla şi admini¬ 
straţia domeniilor, la această dată. In Moldova, con-
tenciosuî Statului a fost creat în 1850. 

I. Al. Kilipescu, ministru de justiţie la 1860, redac¬ 
tează cel dintâi proiect de lege de organizare a 
corpului de advocaţi, depus de V. Boerescu, ministru 
de Justiţie în cabinetul Golescu (28 Mai 1860). Acest 
proiect rm pare să fi avut vreo aplicaţie până îa 1864. 

Cel dintâi barou al avocaţilor s'a constituit în Il¬ 
fov la 30 Septemvrie 1831 cu un număr de 22 de avo¬ 
caţi; la 1861 acelaşi barou avea 108 avocaţi. 

EPOCA DE ORGANIZARE CORPORATIVĂ 
(1864—1907) 

O a treia perioadă, în organizarea corpului de avo¬ 
caţi, începe cu legea pentru constituirea corpului de 
avocaţi clin 6 Decemvrie 1864; se completează cu 
legea diu 8 Iunie 1884 şî cu decretul din 29 Decem¬ 
vrie 1864, pentru uniforma magistraţilor şi avoca¬ 
ţilor *). 

Organizarea corpului de avocaţi punea în discu-
ţhme problema principiala dacă o asemenea activitate 
treimi a lăsată liberă sau dacă trebuia instituită o 
reglementare restrictivă prin constituirea unui corp 
de profesionişti. A biruit, în interesul colectivi¬ 
tăţii, concepţia cea din urmă, care nu consacră — 
cum s'a spus — un monopol, ci reglementează exer¬ 
ciţiul unei activităţi profesionale libere. Raportorul 
legii, în Consiliul de Stat, a fost George D. Vernescu, 
care ajunge mai târziu cel de al treilea decan al 
Baroului Ilfov. El propune o serie de modificări 
proiectului Ministerului, iar în şedinţa din 29 Noem-

>) Suspendat la 7 Iunie 1868, pus diu nou în vigoare 
la 27 Iunie 1SO9; cu modificarea ait. 2, dându-se uniformei 
avocaţilor un caracter facultativ, Prin legea din 15 Febru-
mic i'jo.(, portul acestei uniforme u rămas facultativ pentru 
im mr, paiul la 1 Februarie 1905, pentru cft, după puţin 
timp, sil devină obligatoriu în baza legeWHii 15 Februarie 
1904; îuslurşlt uniforma n fost suprimntn la 4 Martie 1909, 

vrie 1864, proiectul este aprobat cu 4 voturi 
contra 3. 

După legea din 6 Decemvrie 1864, nimeni nu poate 
exercita profesiunea de avocat, clacă nu este român 
şi nu are diploma de studiul dreptului dela o facultate 
de drept. Cei ce îndeplinesc aceste condiţiii, obţinând 
şi cartea de avocatură, vor fi trecuţi numai într'un 
singur tablou special al avocaţilor judeţului respec¬ 
tiv, alcătuit prin îngrijirea consiliului ele disciplină, 
la începutul fiecărui an judiciar, depunându-se la 
grefele instanţelor şi afişându-se în sălile de audienţe; 
ei au dreptul să pledeze însă înaintea oricăror alte 
curţi şi tribunale clin ţară. Pe lângă tabloul acesta al 
avocaţilor definitivi, se întocmeşte \m tablou special 
care cuprinde numele stagiarilor, adică ale acelora cari 
se înserhf pentru întâia oară în Corp şi cari în timp 
de 2 ani de stagiu, au dreptul să pledeze; ei vor fi 
supuşi, la toate obligaţiunile avocaţilor de pe tablou 
şi au dreptul să frecventeze conferinţele de stagiu,. 
Iu fapt, însă, conferinţele de stagiu au luat fiinţă. 
la iS6g, După expirarea termenului de doi ani, con¬ 
siliul ele disciplină sau tribunalul hotărăşte fie ad¬ 
miterea stagiarului în tabloul definitiv at avocaţilor, 
fie continuarea stagiului încă un an. 

Consiliile de disciplină se formează în capitalele 
judeţelor unde numărul avocaţilor este de cel puţin 
10, clin 7 membri în Bucureşti şi Iaşi, şi din 3 membri 
pentru celelalte oraşe. Unde numărul avocaţilor mi 
va fi de 10, tribunalul va îndeplini misiunea consi¬ 
liului ele disciplină, prin mijlocirea unui avocat ofi¬ 
ciant pentru anumite atribuţiuni. Membrii consiliului 
şi decanii se aleg pe termen de 2 ani, cu drept de 
realegere, dintre avocaţii, cari au vârsta de 30 ele ani 
împliniţi şi 3 ani de avocatură. Consiliile de âiscijuinâ 
şi în lipsa lor tribunalele, formează tabloul şi hotă¬ 
răsc înscrierile avocaţilor, aplică legile şi regulamen¬ 
tele Corpului; priveghează la interesele şi onoarea 
Corpului, aplicând pedepsele disciplinare, cu ajutorul 
adunării generale a Corpului, în cazurile arătate de 
lege şi, în deosebi, hotărăsc în ceea ce priveşte facerea 
regulamentelor speciale Corpului şi fixarea contribu-
ţiunilor la casa comună. Miiusterul de Justiţie este 
organul tutelar cu privire la exerciţiul puterii regu¬ 
lamentare a corpului de avocaţi, 

Legea fixează pedepsele discipLiuare, cazurile şi con-
diţiunile formale ale aplicării lor. Avocatul învinuit 
trebue chemat şi ascultat, la Consiliu sau tribunal; 
toate pedepsele tvebuesc pronunţate hi scris şi motivat 
acolo unde tribunalul îndeplineşte roiul consiliului 
de disciplină, iuterdicţiimea sau ştergerea diu tablou 
a unui avocat nu se poate pronunţa mai înainte ca 
să se fi luat, în scris, opiniunea celui mai de aproape 
consiliu de clisciplină. împotriva hotăiîrilor de con¬ 
damnare, avocatul învinuit are drept de apel 3a Curtea 
Apelativă respectivă, care va judeca de urgenţă, în 
şedinţa secretă, după ce va asculta pe apelant, pe 
procuror sau, la uevoe, pe reprezentantul consiliului 
de disciplină; ea se pronunţă în şedinţa publica, fără 
drept de recurs. 

Legea diu 6 Decemvrie 1906 se ocupă, ni dispozi¬ 
ţiile transitorii, de situaţia avocaţilor cari exercită 
profesiunea la data promulgării legii, dispunând, pen-
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tru aceştia, dreptul de ;i continua exercitarea ei, deşi 
nu vnr 'aven titlu universitar, cu condiţia de a iui fi 
suferit o decădere prevăzuţii de lege şi de a fi român 
sau naturalizat român; legea prevede vm termen de 
o lună, înăuntrul căruia toţi avocaţii să ceară., prin 
Ministerul de Justiţie, valorificarea drepturilor lor pe 
luza legilor vechi. 

In Iulie 1865 au loc alegerile pentru consiliul Ba¬ 
roului de Ilfov, pe baza dispoziţiilor nouei legix). 

Legea din 1864, în aplicarea ei, a dat, la început, 
naştere la unele neajunsuri, pe deoparte, prin faptul 
ci eu abrogase tarifele de onorarii şi înlesnea avoca¬ 
ţilor mari luarea de onorarii exagerate; pe de alta 
parte, prin îngăduinţa arătată de consiliile unor ba¬ 
rouri faţa de avocaţii ca ti, deşi nu îndeplineau con¬ 
diţiile legale, au putut pătrunde în corpurile respec¬ 
tive. Nici reacţiiinea unor barouri faţă de practica 
abuzivă a eîitrava consilii, nici preocupările unor de¬ 
cani de această problemă, printre cari treime să ci¬ 
tăm pe col de al treilea decan al Baroului de Ilfov G. 
I». Wrik-.-cu, uîci măsurile luate de titularii departa-
niviitelor de Justiţie, din acea vreme, — Manolache 
C'istaelie I^mreaiui (1876) şi Alexandru Laliovari, — 
n'au putut pune sCâişit abuzurilor ivite în aplicarea 
legii în câteva barouri. Până la S Iunie 18S4 au fost 
înscrişi în tîihlciul avocaţilor din Bucureşti 14 practi¬ 
canţi; 31 de practicanţi au fost înscrişi dela 18S4 
încoace, cei mai mulţi până la 1890; câţiva dela 
i8f>6 încoace, j.i;*s«ă la HY02. când nu s'a făcut nici o 
înscriere de tietitiaţi. 

I.e»ea »ţinlm completarea legii din 6 Decemvrie 
1864. rdaiivâ la coiistitttina corpului de avocaţi» din 
8 Iunie iS$4, unnârefte să restabilească ordinea le-
gaiâ in tniite fiawurite şi să, înlăture toate neajunsu¬ 
rile ivite cu prilejul aplicării celei dintâi legi orga¬ 
nice. Menţinând iu totul dispoziţiile legii din 6 De¬ 
cemvrie i^tq, formulează unele completări şi dispo¬ 
ziţii tranzitorii pentru a pune de acord stările de fapt, 
cu normele de drept. Astfel se prevede înscrierea în 
Corp cu acele diplome străine cari au fost recunoscute 
tte Facultăţi!e din ţară conform art. 273 din legea 
instrucţiunii publice din 25 Xoetuvrie 1S64. 

Iiwcriersîe în Corp, făcute după 1 Iunie 1884, împo¬ 
triva dispoziţiilor k-gii, vor fi nule. Orice avocat în¬ 
scris va cere anularea Curţii de Apel respective; ase¬ 
meni ministerul public va denunţa asemenea cazuri 
Curţii de Apel: acţiunea este imprescriptibila. Prin 
art. 4 din acea stil lege se prescriu sancţiuni contra 
membrilor consiliului sau ai tribunalului, cari au luat 
parte la- o asemenea înscriere. In sfârşit, legea din 
S Iunie 18S4 excludea pe toţi aceia cari, neîndepli-
tiind condiţiile legii, solicitau să practice o avocatură 
Kiânmtă. Se luau măsuri peutru primirea lor ca 
apărători ia judecătoriile de pace şi secretari de 
avocat. 

1 1<vpU sa 1 lat imre Aristlde Pascal şi Constantin 
Boaanu «I AntJ obţinjîml 4o de voturi, cel de a( doilea 
31. Cil cliiit.» d«jn al îiaiomui Ilfov a fost deci Aristldc 
1 fv'î ; — V *"•"' 8 a feales. £1'S»r Pâna la 1871, pro. Labil p.iin m MM U,7 5 I c ^ d c c a n a 1 J i l r 01 lku ^ ' , 
U.Mtantw Hommi. I,a laţi „ I dintâi «Wcan a fost D 
Cornea,~Ja Cralova, Gh. Cdiţu, 

Aşa cum se prezenta, legea avea însă nenuiiirtrate 
lacune. ,. 

încă dela 1S89, după 5 ani de aplicarea legu din 
8 Iunie 1884, au început agitaţiile îu rândtirile avo¬ 
caţilor, pentru modificarea ei, P. Grildiştenuu, îit 
calitate de decan, a şi alcătuit o lege modificatoare, 
care însă n'a trecut prin Parlament. 

Dela 8 Iunie 1884 până la legea din ia Martie Kjo^ 
multe din lacunele legii au fost împlinite chiar mai 
înainte de o consacrare legala, prin diferite rcRdla-
mente deşi unele n'au putut fi aplicate în totul., 
fiindcă n'aveau o bază legală. Problema fonicii avo¬ 
cat, asistenţa judiciară, casele de economie şi ajutor, 
lupta împotriva samsarilor de procese, reglementarea 
onorariului, moralitatea profesională, put>Hcaţiui)ilt! 
judiciare, reglementarea situaţiei apărătorilor şi a 
secretarilor de avocat, organizarea conferinţelor 
de stagiu, problema robei, discutarea legilor impor¬ 
tante, formează preocupările organelor Corpului, 
ale adunărilor sale generale şi obiectul d e s h t H 
în congresul general al avocaţilor din Iaşi, 

EPOCA DE ORGANIZARE SOCIALA 
7—1919) 

Consîderaţiuni de ordin social, moral şi profesional* 
impun noua organizare legiferată prin legea din 12 
Martie 1907. I*a redactarea proiectului acestei legi 
au luat o parte activă miniştri, străluciţi oameni tio 
drept, ca Ion. Inovări, D. Greceanu, Tftke loncscu, 
C, Dissescu. 

Iu timp ce secţiunile respective ale Camerei discu¬ 
tau acest proiect, la Iaşi avea loc congresul general 
al avocaţilor (28 şi 29 Decemvrie 1906), Desbatevilc; 
şi resoluţiunea congresului au fost favorabile p r o 
iectului de lege depus la Cameră. 

Mărirea numărului avocaţilor titraţi, pe ele o parte, 
şi practica samsarÎIOT, cari atrag clientela şi folosesc 
pentru aceasta orice fel de mijloace, pe de altă parte, 
au impus măsurile legii de a împiedica « concurent ti 
fără scrupul f» conduita fără control». 

In. «Gazeta Avocaţilor » apărută, sub ciecauntul 
lui G. Danielopolu dela 16 Noeinvrie 1S97 până îu 
1905. Gh. Danielopolu, în numeroase articole, arfttfi 
că plaga samsarilor compromite grav prestigiul 
profesiunii, independenţa şi conştiinţa avocatului. 
In întreaga presă, prin conferinţe publice, îu re¬ 
gulamentele corpului de avocaţi, apoi în expunerea 
de motive a proiectului, în raportul Ini, semnat: de 
Mihail Autonescu, ca şi în desbaterile parlamen¬ 
tare dela Cameră, se stărue cu toată, seriositatea, 
asupra acestui mare neajuns. 

Noua lege determină, mai întâi, condiţiile da 
admisibilitate şi de exerciţiu al profesiunii. Acesta este 
incompatibil cu profesiunea de comerciant, niilltrir 
activ, monah, preot, profesor la şcoalele primare publice, 
funcţiunile administrative şi judecătoreşti, precum şi 
acelea la Eforiile Spitalelor şi aşezămitele publice; 
legea adaugă imele derogări dela acest principiu. Legea 
nu prevede, nici explicit, nici implicit, pentru femeie, 
dreptul de a fi avocat. «Ar fi în detrimentul socie-
tutu —apune raportorul la Camera—daca s'ar da 
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femeii ocupaţimii cari s'o depărteze dela rolul impor-
taiit ce este chemată a îndeplini în familie, Caracterul 
ei atât de delicat s'ar resimţi de spectacolul mizerii¬ 
lor sociale şi de luptele pasionate, cari se desfăşoară 
zilnic în desbaterile judiciare»1), 

După vii discuţii la Cameră asupra chestiunii dacă 
treime sa se acorde stagiarilor dreptul de a pleda, 
legea le recunoaşte toate drepturile avocaţilor şi le 
precizează obligaţiunile de a ţine conferinţe de stagiu 
şi a lua parte la asistenţa judiciarăa), 

Iyegea aduce şi o inovaţie în materie de notariat: 
anumite acte principale enumerate în mod limitativ 
vor fi obligatoriu redactate şi semnate de un avocat, 
care Kt> prezintă pentru autentificare la tribunal, 
Buna întocmire a actelor autentice interesează or¬ 
dinea socială; hi aceste acte residă proba drepturilor 
şi siguranţa averilor. Cu sistemul legii, respectându-se 
tradiţia juridică a Ţării, se asigură şi o alcătuire se¬ 
rioasă a actelor autentice, prin răspunderea civilă şi 

*) ProWema femeii avocat s'a pus întâia oară la 1891, 
în timpul decanatului Iul Dumitru Ginnu, prin cererea 
d-rei Sanniza Bilcescu, doctor în drept dela Paris, cerere 
care a fost resolvata favorabil de Consiliu, printr'o motivare 
recitictatit de Constantin Dissescu, cure a suscitat curio¬ 
zitatea liurourilor din Bruxelles şi Paris. Curtea de Apel, 
în uimii apelului procurorului general al Curţii a reformat 
iU;ci/.ia consiliului de disciplină al Baroului de Ilfov, res-
piii&And cererea de înscriere, Decizia Curţii a rămas 
definitivii. 

Mal târziu, pe timpul decanatului lui Gh, Daulelopolu, 
o cuiere similarii a d-rei Hiena Popovlei a fost resolvată 
în mod defavorabil de majoritatea Consiliului de disci-
pliiitt al Baroului din Tlfov, Motlvnrea deciziei consiliului 
de disciplină arată că c de-ţl legea avocaţilor din 1864, 
v.Cit şi IL'JJCU modificata din i88,|, im conţine nici o dispoziţie, 
prin caro să ne facil vre-o distincţie între bfirbat şi femeie,. 
ruUktlv ltt exerciţiul profesiune! de avocat, totuşi întrucât 
exerciţiul profcdiunei de avocut implică îutr'îusul drepturi 
de accilcn ce nu pot fi exercitate decât de persoane ce au 
pUtuitiultiusu drepturilor civile, de aceea rexultâ că toiul 
ţjl elijj;nltatea femeii este incompatibilă cu exerciţiul pro-
fuHliuici de avocat, dftusele nebuciiraudu-se de plenitudinea 
tlHîptrtvilov civile, ctvre (lupii legile noastre civile ssmt acor¬ 
dat)! numai bărbaţilor», Deci nimica a fost confirmată de 
Ciulea de Ape! S, III, în urma couchiKluuilor puse, în 
luHtsuiţa, chtur (le Oh. DanlelopDiu şi în imlie cn eonehi-
ziiinilc procurorului de alunei, I, N. Stambulescu, care a 
Inku'venlt în proces, în interesul legii, in motivarea urmă-
toni'u: O tu stiireu actuala a leglslaţluuei noash'e judecă¬ 
torul caro mi face legea, ci numai o aplică, nu o poate 
Interpreţii într'un suiis ce ponte fi al viitorului. 3X1 nu poate 
admite hi lipsit de test pozitiv o stare de lucruri care ar 
l/,bi ÎU ideile ţii In ordinele flociulo actuale, chiar compro¬ 
mite oarecum • în tumultul forului, rezerva şi modestia 
cuveniţii (texului, Că dacă cei cari cred cit, deşi natura dis¬ 
tinge legile aodiili;, totuşi a venit timpul sil im mai distingă, 
şi cft ejţalUateti ilesftvftivjitfl treime sil domneasca în toate 
ramurile acUvită|il omeneşti, aceia an, se adreseze legiui-
toritor Iar nu judecătorilor», Mni târziu şl după lupte 
,juri<U«. uouliuul, tl-iui IJIln Negru?,/.! vft izbândi, cea diu-
tfit Mft paLniudA definitiv îu cadrele profeslnuei, la 8 Martie 
1920 (Doc. Nr. 30 a Curţii de Apel din liucnreşti, S, III). 

») Iutii ce spnnij rnportonu kgcl dlu 1907 în aceasta, 
ordine de idei; (1 Klindcit «Idealii nu erau obligaţi sil facă 
coufiM-lnţc, iivenni dificultatea siM oblig: unii primeau, 
dlţil însă nu primeau. Cîliul om îăcut prima conîwinţi a 
HtnRtnrilor, şliţl cine a iwiatat? Au asistat d-«H Take Ioneacu, 
Va»Hc I,uscnv şl uiţi câţiva avocaţi din barou, dar sta-
Klatll lipseau, fiindcă nu aveau obligativitatea si asiste, 
HJ asculte conferinţe, Acum fiind obligaţi, va fi o emulaţie 
între el ţi tlcBltţur oft aceastn va produce im reaultat fericit». 

disciplinară caie apasă asupra avocatului. I,egea re¬ 
glementează onorariul şi valorificarea lui. Pentru ono¬ 
rariile datorate, avocatul sau apărătorul are dreptul 
să cheme pe debitor în judecată înaintea instan¬ 
ţelor judecătoreşti, cari judecă cu urgenţă. Când ono¬ 
rariul n'a fost stabilit de părţi, instanţa' fixează ono-
lariul, apreciând împrejurările şi importanţa cauzei. 
Când convenţiunea cuprinde o qtiola Ulis, instanţele 
judecătoreşti vor putea reduce suma, în. caz de vădită 
exageraţhme, Proiectul depus la Cameră prevedea, 
pentru onorariul avocatului, privilegiul asupra averii 
câştigate în proces sau prin transacţiune, în acelaşi 
rang cu cheltueiile de judecată. Această dispoziţie a 
fost suprimată pe cale de amendament, la Camera, 
suprimare cerută, printre alţii şi de Alexandru Mar¬ 
ghiloman, O discuţie vie a prilejuit şi convenţia de 
onorariu quota Mtis, combătută cu im inegalabil pres¬ 
tigiu, de Alexandru Marghiloman şi susţinută cu o 
caldă pasiune juridică de Taie lonescu ca o insti¬ 
tuţie corespunzătoare moravurilor şi necesităţilor 
vremii. Textul proiectului a râmas neschimbat, fiind, 
de altfel, îu acord cu jurisprudenţa înaltei Curţi de 
Casaţie care în câteva pricim răsunătoare a socotit 
valabil, juridiceşte, pactul de quoia litis, însă reduc¬ 
tibil, pe cale judecătorească. I*egea din 1907 regle¬ 
mentează îu mod deosebit datoriile avocaţilor. « Pro¬ 
fesiunea de avocat —spune M. Antonescu,' raportorul 
legii la Cameră — este, prin excelenţă, o profesiune de 
încredere. Avocatul cunoaşte nevoile oamenilor, se¬ 
cretele familiilor. Ca să-şi îndeplinească înalta 
misiune, el trebue să studieze cu atenţiune cauzele 
ce i se încredinţează şi să aibă în actele lui probi¬ 
tatea cea mai desăvârşită». De aci, obligaţiaistu¬ 
dierii atente a dosarului, pledarea cu cuviinţă, 
păstrarea secretului profesional, interdicţia folosirii 
mijloacelor incompatibile cu demnitatea profesiunii 
pentru, dobândirea clientelei, reglementarea anunţu¬ 
rilor, răspunderea avocatului potrivit dreptului co¬ 
mun, obligaţiunea de a avea un biiirou cuviincios, 
fixarea cotizaţiilor şi obligativitatea lor. Legea recu¬ 
noaşte formai personalitatea juridică corpului avo¬ 
caţilor, reglementează dreptul de reprezentare în 
justiţie, de acceptare a liberalităţilor, administrare 
a averilor Corpului, alcătuire şi votare anuală, a 
bugetului. 

Organele corpului sunt: decanul şi consiliul de dis¬ 
ciplină — aleşi pe doi ani dintre avocaţii în exer-' 
ciţiu, cari au profesat cel puţin 5 ani, afară de sta¬ 
giu, Aăimarta Generală a Corpului—şi tm mem¬ 
bru ales de consiliu dintre membrii săi, ca să înlo¬ 
cuiască pe decan, în caz de împiedicare (prodecanul). 
Adunarea generală se întruneşte şi deliberează, în 
cazurile şi condiţiunile fixate de lege. Decanul şi 
consiliul de disciplină, au, deasemeni, atribuţîunile 
fixate prin lege; în deosebi, consiliul de disciplină 
are paza onoarei şi demnităţii Corpului. 

Legea reglementează represiunea disciplinară, care 
este independentă de orice acţiune penală, civilă sau 
comercială, care se poate întemeia pe orice acte de na¬ 
tură să compromită onoarea sau prestigiul avocatului; 
prevede, deasemeni, formele instrucţiunii şi ale ju¬ 
decăţii de către consiliul de disciplină, dreptul de 
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apel şi recurs pentru avocat în toate cazurile de 
pedepse spre deosebire de legea în vigoare până la 
această dată, după care pedeapsa imputării se dă 
de Consiliu îu. mod definitiv. 

Problema secretarilor de avocat capătă o specială 
reglementare, I,egea prevede anumite condiţii de 
studii şi le du amintite drepturi: studierea dosarelor 
în arhivele judecătoreşti. 

legiuitorul din 1907 este, în, deosebi, preocupat 
de organizarea socială a profesiunii de avocat. Acest 
catactei al legii se desprinde din cele ti ei institn-
ţinui, create pentru întâia «ară: casa de economii, 
asistenţa judiciară, pensiile şi ajutoarele- acordate avo¬ 
caţilor şi familiilor lor ]). 

Prin dispoziţiile transitorii ale legii se opreşte, 
pe viitor, înscrierea de apărători la judecătoriile de 
pace. 

PI3RI0APA UNIFICĂRII ORGANICE A 
BAROUUILOR (1919—1931) 

In urma întregirii naţionale, se aflau în prezenţă 
pe teritoriul românesc trei legi organice ale Cotpumi, 

Iu vechiul Regat şi Basarabia, prin extindere, era 
în vigoare legea din 1907; în Ardeal, Banat, Crişana 
şi Maramureş, legea din 1874; în Bucovina, legea 
din 1868 2). 

Aceste tfei legi de organizare a barourilor din 
România întregită, în aplicarea lor, produc conflicte 
grave; astfel transferarea avocaţilor din vechiul Re¬ 
gat, în barourile din teritoriile alipite, nu se încu¬ 
viinţează de unele barouri, pe consideraţia că până la 
unificarea organizării pe cale de lege, o asemenea 
transferare nu este admisibilă, I,egea din 1921 — al 
cărei proiect a fost elaborat de o comisie aleasă 
în marele congres al avocaţilor din acel an,—uni¬ 
ficând exerciţiul dreptului de avocat, face admi¬ 
sibilă această transferare. 

Ea consacră, în mod. formal, dreptul femeii de a fi 
admisă in corpul avocaţilor. Sub influenţa regimului 
juridic din teritoriile alipite, pe lângă titlul aca¬ 
demic, legea impune candidaţilor la avocatură un 
stagiu profesional de 3 ani şi xm examen de intrare 
în Corp. In. ceea ce priveşte titlul, în locul celui de 
doctor, obligatoriu în proiectul eşit din deliberările 
congiesiilm avocaţilor, titlul de licenţiat în drept. 

l) Sub decanatul lui Mihail Antottescti şi amime din 
Octoaivrie 1903, s'a luat hotărîrea înfiinţării unei case de 
economie a. Corpului; datorită lui Mihail Antonescu, casfl 
de economie, a hiat o frumoasă desvoltare. 

Tot în aceeaşî vreme a decanatului Antonescu — mai 
înainte de o consacrata legali —-sa lwtăfît instituirea 
unui comitet de asistenţă judiciari. In lipsa imel îudatoriri 
legale, avocaţii, âiu baroul îlfov au acordat, din proprie 
iniţiativă, sprijinul lor oamenilor săraci. Dnpjt trei aui, legea 
consacră, ca obligatorie pentru toate barourile, instituţia 
asistenţei judiciare. 

Pensiunile ^i ajutoarele nu constltuesc drepturi; ele se 
acordă J11 virtutea pnterei discreţionare a consiliilor de 
disciplina. 

2) In. legiuirile vechi din Ardeal şl teritoriile supuse 
coroanei ungare şl cele din Ducovina, până la epoca cons-
iititţicmală, avocaţii erau numiţi şl supraveglriaţi de Cnrţile 
de Apel' iar organizarea corpului de avocaţi, în aceste 
pătţi, s'a ffieut mtilt mai t&rilu, deofttece regimul abso¬ 
lutist era potrivnic oricărei organizări pe baza principiului 
autonomiei. 

Legea reglementează stagiul, în desacord cu pjjt-
Terea Congresului, dar cu aprobarea barourilor din 
ţară, admiţând că stagiarul să pledeze chiar din pri-
nml an al stagiului în procesele de prima instanţa, 
sub controlul şi pe baza autorizaţiunii avocatului, 
pe lângă care este alăturat sau al asistenţei judiciare, 
Art. 12 prevede, totodată, repartizarea şi echitabila 
remunerare a stagiarilor după o prealabilă înţelegere 
cu avocaţii respectivi. In cazul în care numărul 
stagiarilor ar întrece numărul locurilor disponibile 
în biurourile avocaţilor Corpului, se va aviza In ata¬ 
şarea celor supranumeraii pe lângă asistenţa judi¬ 
ciară şi la înfiinţarea de seininarii juridice pe lâugfl 
fiecare barou. 

Legea crează norme de drept noui. Astfel acţiunile 
în justiţie şi cererile de atac al hotărîrilar, tte-
buesc contrasemnate de avocat în momentul Intro¬ 
ducere! sau în cel mult 5 rile dela depunerea 
lor, sub sancţiunea nulităţii; acţiunile de ono¬ 
rariu se vor judeca de instanţele judecătoreşti ale 
domiciliului avocaţilor, de urgenţă, în Camera de 
Consiliu, simplificândti-se exercitarea căilor de atac; 
se iustitue o procedură facultativă de împăcare, înain¬ 
tea intentării acţiunii, în faţa decanului local. Pentm 
onorariul cuvenit, avocatul are dreptul de privilegiu 
asupra sumei sau averei mobile conservate sau in¬ 
trate în patrimoniul clientului prin serviciile prestate 
de avocat, dacă creanţa este constatată prin act 
scris; privilegiul vine imediat după cel al Statului; 
convenţia de onorariu poate căpăta autenticitate 
prin depunerea, de către client şi avocat, a tinei 
declaraţii scrise către preşedintele instanţei; creanţa 
astfel constatată sau prin act autentic va avea drept 
de privilegiu, care se adaugă la art. 1737 c. civ. 
asupra bunurilor aduse sau conservate în patri¬ 
moniul clientului prin serviciile prestate de avocat. 
In privinţa bunurilor imobiliare, acest privilegiu se 
conservă prin inscripţia creanţei de .onorariu în re¬ 
gistrul de mutaţiuni imobiliare sau în cărţile fuuduare 
locale. 

Se iau măsuri severe, prîn lege, împotriva samsa¬ 
rilor şi a avocaţilor cari s'ar sluji de samsari, şi se 
sancţionează, penaliceşte, practica avocaturii de per¬ 
soanele cari n'au calitatea de avocat. 

Ivegea asimilează avocatul, în exerciţiul func¬ 
ţiunii sau în localul judecătoresc, cu funcţionarul 
public în privinţa respectului ce i se datorează; 
orice jignire ce i se aduce se consideră ca o infrac¬ 
ţiune, supusă regalelor art. 183 şi urm. din vecinul 
cod penal. Legea aduce o nouă reglementare a dege¬ 
telor de audienţă. Avocatul care va ultragia jude¬ 
cătorii nu va putea fi judecat şi condamnat de îndată 
şi trimis la închisoare. Judecătorul va constata de¬ 
lictul de audienţă, fără a lua vreo altă măsură, Şi 
va amâna procesul pentru alt termen, când instanţa 
se va compune fără magistratul ultragiat. 

Acţiunea disciplinară în contra avocatului tamâne, 
în întregime, în competinţa organelor Corpului: a 
consiliului de disciplină, ca primă instanţă, şi a consi¬ 
liilor de apel ale barourilor dela reşedinţa curţilor 
de apel, alcătuite din consilierii corpului respectiv, 
ca instanţă de apel, a avocaţilor din circumscripţia 
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respectivă a Curţii de Apel. împotriva deciziei 
Consiliului de Apel se va putea îace recius la Con¬ 
siliul general al Corpului, care se judecă de o 
comisie alcătuită cu 4 consilieri dela înalta Curte 
de Casaţie, aleşi prin tragere la sorţi de primul 
preşedinte al înaltei Curţi, şi cu 3 membri, din 
Consiliul General al Corpului, traşi la sorţi de preşe¬ 
dintele Uniunii. Legea reglementează, apoi, cazurile 
şi condiţiile exercitării represiunei disciplinare. 

Pe lângă răspunderea disciplinară a avocatului, 
legea menţine răspunderea potrivit dreptului comun, 
când face acte păgubitoare faţa de client; el este 
dator Hă ceară grefierului cercetarea registrelor de 
inscripţiuni şi transcripţiuni, când actul ce urmează 
să fie autentificat are de obiect drepturi reale. 

Organele Corpului sunt: adunarea generală, consi¬ 
liul de disciplină şi decanul, cu atribuţiunile arătate 
de legea organica, organe cari erau prevăzute şi în 
legea clin 1907. l,egea din 1923 creazil * Uniunea Avo¬ 
caţilor din România», având în Bucureşti, o coini-
siune permanentă, şi care reprezintă, cu toata auto¬ 
ritatea, Corpul Avocaţilor din întreaga ţară, coordo¬ 
nează lucrările congreselor, administrează Casa de 
Ajutor a avocaţilor şi înlesneşte lucrările de îmbună¬ 
tăţire a diferitelor legiferări. Art. 110 şi urm. din 
lege, înfiinţează şi reglementează pe iâugă Uniune 
Casa de ajutor a avocaţilor din România, ale căreia 
fonduri se adună din cotele asupra cotizaţiilor 
şi veniturilor precizate de lege. Ajutoarele unice 
şi periodice se vor acorda avocaţilor, văduvelor şi 
copiilor minori de consiliile barourilor locale, în 
limitele fondurilor disponibile; avocaţilor se vor 
acorda ajutoare, în caz că vor fi lipsiţi de mij¬ 
loace, în caz de boală şi accidente, şi familiilor lor în 
caz de înmormântare. Ajutoarele periodice se acordă 
mimai avocaţilor cari încetează exerciţiul profesiune! 
şi se găsesc în lipsă. Ele nu coustituesc, în nici un 
caz, pentru avocat, un drept care să poată fi valo¬ 
rificat în justiţie. 

Fiecare consiliu al corpului de avocaţi are dato¬ 
ria să organizeze un serviciu de asistenţă judiciara, 
îu cuprinsul circumscripţiei sale, condus de un con¬ 
silier al baroului şi având o organizare determinată 
de lege. In oraşele mai mari şi în judeţ, asistenţa 
judiciară va fi organizată, pe circumscripţiile jude¬ 
cătoreşti de ocol, sub conducerea unui avocat delegat 
de consiliu. Acolo unde nu vor putea fi delegaţi 
avocaţi, asistenţa judiciară va fi condusă de judecă¬ 
torul de ocol respectiv, ajutat de grefierul sau. I,a 
cererea părţii, judecătorul va desemna un avocat ca 
sfătuitor. Serviciile de asistenţă judiciară, consti-
tuesc servicii îegalmente datorate. 

Avocaţii înscrişi într'un barou din ţară înainte 
de promulgarea acestei legi, nu vor putea cere 
transferarea în oricare din barourile ţarii cu o 
legislaţiune diferită, decât daca vor dovedi, cu o de-
ciziune motivată a baroului din care se transferă,, 
că au exercitat acolo în mod neîntrerupt profesiunea 
timp de 3 ani, în cari intră şi stagiul dacă sunt 
doctori îu-drept, şi timp de 4 ani, cuprinzând şi sta¬ 
giul pentru licenţiaţii în drept, sau dacă vor fi servit 
4 ani în magistratură. Când baroul căruia i s'a. 

făcut o asemenea cerere refuză, fără motiv legal, 
să o admită, avocatul care a făcut-o, se va adresa 
consiliului general al Corpului, constituit ca instanţă 
de recurs, care va putea ordona transferarea. Se 
respectă apoi drepturile câştigate ale secretarilor de 
avocat şi ale apărătorilor, cu interzicerea înscrierii, 
pe viitor, a acestora din urmă şi cu o reglementare 
a situaţiei secretarilor de avocat. Apărătorii din ve¬ 
chiul Iegat,regulat înscrişi, vor putea continua exer¬ 
ciţiul profesiunei lor, numai înaintea judecătoriilor 
de ocoale din judeţul unde se află înscrişi în tablou. 

In sfârşit, în vechiul Regat şi în Basarabia, dispo¬ 
ziţiile acestei legi, în privinţa vârstei, a stagiului şi 
a examenului de intrare în barou, nu se apiică acelora 
cari la promulgarea acestei legi vor fi licenţiaţi în 
drept, nici acelora cari vor fi fost regulat înscrişi 
ca studenţi în anul 1922 la vreo Facultate de Drept. 

Regulamentul din 17 Octomvrie 1923, desvoltă, 
amănunţit, principiile fixate în această Jege, 

ORGANIZAŢIA ACTUALA 
Organizarea actuală a Baroului românesc se sprijină 

pe legea pentru organizarea corpului de avocaţi din 
28 Decemvrie 1931, modificată prin legea clin 6 Aprilie 
1932, şi prin legea din 2 Aprilie 1936 1). 

C0NDIŢIUNIL13 DE ADMITERE IN CORP 
0 importantă inovaţi tine a legii din 1931 este in¬ 

troducerea, îu cerinţele capacitare de primire în barou, 
a titlului de doctor în drept, secţiunea juridică. 
Reamintim că această condiţie se găseşte, pentru 
întâia oară, cuprinsă îu proiectul alcătuit de Corpul 
Avocaţilor din 1922; ea însă a fost înlăturată în legea 
din 1923, Î11 desbaterile cu privire la votarea proiec¬ 
tului ; această dispozîţiune se explică pe nevoia stă¬ 
vilirii înscrierilor faţă cu numărul mereu în creştere al 
licenţiaţilor cari se înscriu îu barou; pe consideraţiunea 
că această condiţie de titlu va face să se micşoreze 
numărul prea mare al studenţilor Facultăţilor de 
Drept din vechiul Regat; pe necesitatea înlăturării 
nedreptăţii, ce se făcea — până la această data — stu¬ 
denţilor din Ardeal, cari trebuiau să obţină docto¬ 
ratul îu drept ca să se înscrie în barou, deoarece 
Facultăţile de Drept din Cluj şi Cernăuţi liberează, 
numai diplome de doctor. Legea fixează, de alt¬ 
fel, un termen de aplicare a acestei dispoziţîuni. 

Art, 1 din Jegea pentru modificarea unor dispo-
ziţiuni din legea avocaţilor din 2 Aprilie 1936 pre¬ 
vede că pentru a fi admis în Corp, condiţinnea 
privitoare la titlurile cerute consistă în a avea 
diploma de licenţiat sau doctor al secţiunii ju¬ 
ridice a vre-unei facultăţi din ţară sau din străi¬ 
nătate, precum şi dovada absolvirii studiilor liceale. 
Cei ce solicită înscrierea pe bază de diplome străine, 
vor trebui să le echivaleze potrivit legii de organizare 
a învăţământului. 

Ca să se admită înscrierea în Corp, se cere, 
după legea din 19.31, un stagiu prealabil de 

*} Redactorul iniţial al proiectului legii din 1931 a fost 
Constantin Iv. Namaesei!, atunci vice preşedinte al Uaiuuil 
Avocaţilor; proiectul a fost discutat şi aprobat de Con¬ 
gresul general, fotrnat dia reprezentanţii tuturor barou¬ 
rilor din ţară, ia Braşov, în Septemvrie 1929. 
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trei ani, şi trecerea tmui examen de liberă prac¬ 
tică avocaţială: stagiul se poate prelungi pe noui 
perioade de câte un an; de drept, pentru cei nereu¬ 
şiţi la examen de liberă practică avocaţială, sau în 
urina deriziunii consiliului baroului, în caz de neîn-
deplinire efectivă a stagiului în cursul celor trei ani. 

I,egea din % Aprilie 1936 reduce stagiul efectiv, la 
doi ani, iar pentru cei ce au titlul de doctor în drept, 
secţiunea juridică, la un an, După terminarea sta¬ 
giului, stagiarul va trece un examen de libera practică 
avocaţială, îa, coudiţiuuile cuprinse în art, 35 şi urm. 
din legea din 1931. I,egea din 1931 prevede că sta¬ 
giarii nereuşiţi de trei ori la examen nu mai pot fi 
admişi în Corpul Avocaţilor. Legea din 2 Aprilie 1936 
abrogă această dispoziţiune. 

Stagiarii sunt îndatoraţi să exercite efectiv înda¬ 
toririle profesionale de stagiari faţă de avocaţii pe 
lângă care sunt repartizaţi; au îndatoririle avoca¬ 
ţilor şi îndatoririle speciale, ca stagiari; şi anume: 
să ţină conferinţe şi lucrări de pregătire juridica, 
să asiste la conferinţele celorlalţi stagiari, să îndepli¬ 
nească oficiul de asistenţi ai serviciului asistenţei 
judiciare, să pledeze procesele persoanelor cărora li 
se va î i acordat asistenţa judiciară. 

I,egea din. 2 Aprilie 1936 prevede că stagiarii vor 
avea dreptul să pledeze la judecătorii şi tribunale 
în baza unei delegaţium generale ce li se va da de 
către avocatul pe lângă, cate îşi exercită stagiul, 
de câtre asistenţa judiciară sau de către decanul 
baroului îu care sunt înscrişi, Stagiarii cu o vechime 
de un an vor putea pleda şi în faţa curţilor de apel, 
în virtutea unei delegaţiuni speciale. Aceştia vor 
putea redacta acte de notariat fără delegaţiune. 
îndeplinirea stagiului se va constata printr'o deci-
ziiiiie a baroului. Acţiunile, apelurile şi în general 
orice petiţie prin care se exercită o cale de atac, 
la instanţele înaintea cărora stagiarii au dreptul de 
a pleda, după distincţiunile de mai sus, vor trebui, 
pe toată durata stagiului, să poarte, sub sancţiunea 
revocărei, viza de control a unui avocat definitiv sau 
a tmui membru în consiliul de discipliuă al Baroului, 
care prin aceasta îşi asumă răspunderea profesională 
solidar cu stagiarul, redactor al petiţiei. 

In această materie, a înscrierii avocaţilor stagiari 
şi a celor definitivi, în Corpul Avocaţilor, legea din 
1931 institue, pentru solicitatorul care îndeplineşte 
condiţiile legei, un drept la înscriere şi un drept la defi¬ 
nitivare, şî deci o obligaţiune din partea baroului res¬ 
pect iv/ In cazul în care organele corpului de avocaţi 
refuză'-să-soluţioneze cererea de înscriere sau cererea 
de definitivare, solicitatorul are posibilitatea exerci-
tărei căilor de atac arătate în art, 14 şi urm. şi 47 
şi1'urm. I,egea face deci, diti actul de înscriere şi defi-
jiitivare, acte juridice de competenţă legală. 
'•'• In afară de contestaţiile celor interesaţi la înscrierea 
şi la definitivarea unui avocat, art. 22 şi 23 institue 
procedura revizuitei din oficiu în modul următor: 
dacă în contra celui ce a obţinut înscrierea se va 
.constata, îu urină, îipsa vreimeia dintre condiţiile 
.cţe-aduiisibilitate sau existenţa vreunuia din cazurile 
de nederrrnitate prevăzute de legea în vigoare, la 
data înscrierei în barou, consiliul baroului va putea 

deschide acţiune disciplinară şi va pronunţa exclude¬ 
rea din Corpul Avocaţilor şi ştergerea din tablou a 
celui ce fără drept a fost înscris. Procedura de urinat, 
termenele şi căile de atac în contra decizuttulor pro¬ 
nunţate în materia revizuirei înscrierilor, ştiut cele 
stabilite pentru acţiunea disciplinară. Trei avocaţi 
înscrişi hi barou vor putea sesiza oricând pG decan 
cu o cererea de revizuire a înscrierei, oricărui avocat 
sau stagiar, ce pretind a fi făcută cu viciile arata te 
în articolul menţionat, figurând ca parte reclamanţii 
în acţiune. 

Denunţătorii a căror cerere de revizuire s'av iln-
vedi neîntemeiată, vor fi pedepsiţi disciplinar, de cil-
tre consiliul baroului, chiar dacă avocatul .sau sta¬ 
giarul contra căruia s'a făcut denunţul nu ar formula 
vreo pretenţie. Inovaţia legii în această materie este 
fericită şi conformă principiilor generale do drept. 

DREPTURILE ŞI DATOMILB AVOCATULUI 

Legea se ocupă de drepturile şi atribuţhmile avo¬ 
caţilor ; avocaţii regulat înscrişi în tablou an dreptul 
sa reprezinte pe cei interesaţi în justiţie, la autori¬ 
tăţi, precum şi să pledeze la orice instanţă de jude¬ 
cată, civilă, militară, administrativă, financiară, 
arbitrală, disciplinară şi de orice altă natură. De ase¬ 
menea avocaţii vor putea asista şi reprezentn pe orice 
persoană înaintea oricărei autorităţi, însă numai 
în chestiuni care intră în sfera obişnuită a activităţii 
profesionale. 

In ceeace priveşte transferarea, aşa cu 111 este re¬ 
glementată prin legea din 1931, ea este un aci de pură 
apreciere discreţionară din partea organelor Corpului. 

I^egea reglementează dreptul şi formele refirmu-
tarei în justiţie, obligaţia şi formele redactărei şi con-
trasemn&rd actelor autentice şi certificarea idmiM\'\i 
părţilor. 

Ba declară obligatoriu pentru instanţele judecăto¬ 
reşti tariful minimal, atât în raporturile dintre avocat 
şi client, cât şt cu ocasia stabilirei cheltuelilor de 
judecată la cari trebue să fie condamnată partea care 
pierde procesul, instanţele judecătoreşti neaviind 
dreptul să reducă aceste onorarii sub cele ]>revă7Attc 
în tariful minimal. 

I,egea introduce, drept asigurare pentru reiiHsMUCft 
onorariilor datorate avocaţilor, mscripţittnea ipote¬ 
cară asigurătoare asupra imobilului în litigiu, regle¬ 
mentând şi procedura înscrîereî şi radierea fi cestui 
privilegiu. 

In limita drepturilor avocaţilor, legea prevede «tî 
mai serioase garanţii în ceea ce priveşte rcsolvnrta 
conflictelor dintre avocaţi şi magistraţi, sau dintre 
avocaţi şi particulari, apărând astfel, în mod eficace, 
demnitatea Corpului si prestigiului avocatului, 

Asistenţa judiciară constitue un serviciu legalmentc 
datorat, şi neîndeplinirea lui, de către acei cad pri¬ 
mesc o asemenea însărcinare este sancţionată a i apli¬ 
carea pedepselor disciplinare; prin asistenţa judi¬ 
ciară, organizată obligatoriu de barou, condusa de 
un membru al consiliului baroului cu ajutoarele res¬ 
pective; se înţelege apărarea gratuită a persoanelor 
fizice sau juridice, fără scop lucrativ, cari s'ar găsi în 
neputinţă de a plăti un avocat spre a-şi exercita Af&f>* 
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turile în justific. Inovaţiunea legii este că, prin orga¬ 
nizarea serviciului de asistenţă judiciară, barourile 
pun la îndemâna celor nevoiaşi, nn numai serviciile 
de apărare prestate de avocaţi în mod gratuit, dar 
chiar şi fondurile trebuincioase pentru a suporta chel-
tuelile de proces, dându-se posibilitatea reală a valo¬ 
rificării drepturilor în justiţie. Este o importantă dis¬ 
poziţie, un progres real în lupta pentru dreptate. Prin 
dispoziţii precise, legiuitorul reglementează în amă¬ 
nunt serviciul asitenţei judiciare. 

Respectând, în această ordine de idei, principiile 
din legile anterioare, legea din 1931 reglementează 
şi completează procedura pentru cercetarea şi con¬ 
statarea faptelor ivite cu prilejul conflictelor dintre 
un avocat şi un magistrat, sau dintre un avocat şi o 
altă persoană, menţinând principiul anchetei mixte 
făcute de reprezentantul baroului şi al autorităţii 
căreia aparţine magistratul sau funcţionarul care a 
participat la conflict. 

ORGANELE CORPULUI 
. I,egea din 1931 ia o desvoltare impusă de necesi¬ 

tăţile vremii, în ceea ce priveşte determinarea orga¬ 
nelor Corpului şi competenţa lor: 

Congresele generale 

Congreseie generale sunt organizate cu o compe¬ 
tenţă specială şi obligatorie, pentru întâia oară, prin 
această lege. Ele se constitue cu delegaţi oficiali ai 
tuturor barourilor din ţară în condiţiuuile arătate 
de lege şi se desfăşoară într'o ordine amănunţit 
prevăzută de lege. Competenţa congreselor Corpului 
de avocaţi este să se pronunţe asupra chestiunilor 
de interes general sau profesional, asupra chestiuni¬ 
lor de ordin material şi moral cari interesează profe¬ 
siunea, asupra măsurilor de interes general cu pri¬ 
vire la conducerea şi administraţia internă a barou¬ 
rilor, asupra chestiunilor cari interesează organiza¬ 
rea şi bunul mers al justiţiei, asupra cărora dau avise; 
apoi asupra tuturor măsurilor necesare pentru satis¬ 
facerea nevoilor financiare ale Uniunei sau ale barou¬ 
rilor, creftndu-le veniturile necesare, în afară de cele 
prevăzute în cap. X din lege. Deciziunile congreslor 
sunt definitive, executorii şi obligatorii pentru toate 
barourile ; Congresele pot edicta sancţiuni şi penalităţi 
contra celor ce nu respecta aceste deciziuni. Execu¬ 
tarea decizium'lor şi aplicarea sancţiunilor stabilite 
se va face de către Comisiunea permanentă care va 
putea delega pe unul din membrii săi cu îndeplinirea 
resoluţiuuei congresului. 

Uniunea Avocaţilor din România 

Uniunea Avocaţilor din România, creată prin le¬ 
gea din 21 Februarie 1923, ca organ general al ba¬ 
rourilor din România, este persoană juridică, cu 
drepturile şi obligaţiunile prevăzute în lege. Uniu¬ 
nea este condusă de un consiliu general. I,egea 
precizează atribuţiunile consiliului general al Uniu¬ 
nei Avocaţilor şi modul constituirei lui. Membrii con¬ 
siliului general al Uniunei vor fi aleşi de adunarea 

generală electivă a fiecărui Barou. Cele mai de seamă 
atribuţiuni ale consiliului general sunt arătate 
în art. 131 din lege şi anume: alege, din sânul său, 
comisiunea permanentă, preşedintele şi vice-preşe-
dinţiiUniunei Avocaţilor; deliberează şi discută asu¬ 
pra chestiunilor de interes profesional; votează, în 
fiecare an, bugetul general al Uniunei, şi al Casei de 
Pensiuni; aprobă şi eventual completează ordinea de 
zi a Congresului alcătuită de comisiunea permanentă; 
examinează şi verifică întreaga gestiune administra¬ 
tivă şi financiară a comisiunei permanente şi a orga¬ 
nelor Uniunei; discută şi aprobă regulamentele al¬ 
cătuite de comisiunea permanentă; îşi dă avizul asu¬ 
pra oricărei chestiuni ce i se supune de comisiunea 
permanentă, conform legii. 

Comisiunea permanentă a Uniunii compusă din 17 
membrii aleşi de consiliul general al Uniunei, are 
conducerea efectivă a Uniunii, potrivit normelor le¬ 
gii ; legea din 1931 face o mai justă repartiţie a man¬ 
datelor membrilor care formează comisiunea per¬ 
manentă, stabilind că fiecare grup de barou din cir¬ 
cumscripţia tmei Curţi de Apel să aibă un reprezen¬ 
tant în această coinisiuue, evitându-se astfel posibi¬ 
litatea ca un singur barou să aibă doi reprezentanţi 
în comisiune, şi barourile unei provincii întregi să nu 
aibă niciiin reprezentant, Atribuţium'le comisimiei 
permanente sunt prevăzute în art, 145 din lege. 

Preşedintele Uniunii reprezintă Corpul Avocaţilor 
din România, presidează şedinţele congresului, ale 
consiliului general şi ale comisiunii permanente, exer¬ 
cită atribuţiuuile arătate în art. 42 şi în celelalte dis-
poziţiuni ale legii din 1921. 

Adunarea generala a Corpului se compune din toţi 
avocaţii unui barou cu exerciţiul drepturilor; ea 
poate să fie deliberativă şi electivii. Deliberativă, are 
atribuţiunea să voteze bugetul anual al baroului, să 
verifice gestiunea consiliului baroului, să se pro¬ 
nunţe asupra demisiunii decanului şi a membrilor din 
consiliu, să se pronunţe asupra chestiunilor de ordin 
profesional sau de interes general al justiţiei, şi să-şî 
dea părerea asupra proiectelor de lege privitoare la 
justiţie. Electivă, are atribuţiunea să aleagă pe mem¬ 
brii consiliului general al Uniunii Avocaţilor şi pe 
decan şi consiliul baroului. L.egea prevede întreaga 
procedură a alegerilor, procedură care lipsea în legea 
anterioară. 

Consiliul Baroului 

Consiliul baroului şi decanul simt aleşi pe timp de 
trei ani, de către adunarea generală electivă a barou¬ 
lui, cornpunâudu-se — în afara de decan — din 16 
membri pentru baroul Ilfov, din 13 membrii la ba¬ 
rourile dela reşedinţele Curţilor de Apel, şi din 6 
membri la celelalte barouri. 

Consiliul se pronunţă asupra înscrierilor, definiti¬ 
vărilor, transferărilor avocaţilor; se constitue şi ju¬ 
decă, ca prima şi a doua instanţă disciplinară; se 
ocupa de chestiunile ce interesează exerciţiul profe¬ 
siunii de avocat; întocmeşte, anual, un raport asu¬ 
pra organizărei, funcţionarei şi lipsurilor constatate 
în mersul justiţiei; administrează averea baroului; 
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organizează stagiul-şi lucrările stagiarilor; alcătueşte 
bugetul anual al Corpului, supuuâudu-l aprobării ge¬ 
nerale ; hotărăşte, în toate chestiunile, care-i sunt de¬ 
ferite prin legi şi regulamente. 

Consiliul se constitue alegând un prodecan, un casier, 
un consilier care va conduce cancelaria, altul biblio¬ 
teca ; se vor deferi consilierilor însărcinările ce le va 
crede consiliul necesare; la barourile dela reşedin¬ 
ţele Ciuţilor de Apel se vor putea alege doi prode¬ 
cani; consiliul va numi pe secretarul baroului şi pe 
cel al asistenţei judiciare; aceştia vor putea îi remu¬ 
neraţi. Se observă din economia legii că puterile con¬ 
siliului baroului sunt lărgite; pe de altă parte legiui¬ 
torul a fost preocupat să asigure prestigiul Corpului, 
cu mai multa autoritate, Legiuitorul introduce prin¬ 
cipiul ca avocatul să exercite în mod efectiv profesiu¬ 
nea, punând la dispoziţiunea baroului sancţiuni con¬ 
tra celor ce se menţin pe tablou, numai în scopul ca, 
cu titlul de avocat, să desfăşoare fie o activitate fără 
legătură cu profesiunea de avocat, fie o activitate 
dăunătoare Corpului. 

Controlul şi supravegherea baroudlor prin Uniunea 
Avocaţilor, în limitele fixate în lege, nu aduce atin¬ 
gere autonomiei barourilor ci, dimpotrivă, asigură pre¬ 
stigiul corpului de avocaţi şi întăreşte ideia de au¬ 
tonomie care nu se poate sprijini decât pe respectul 
legilor şi a drepturilor pe care legea le consacră, 

CASELE DE PENSIUNE ŞI AJUTOR 

Legiuitorul din 1931 organizează, pe lângă Uniunea 
. Avocaţilor din România, Casa centrală de pensiuni a 
avocaţilor din România, şi crează pe lângă consiliile 
barouri lor locale câte o Casă de ajutor a fiecărui 
barou. 

Casa centrală de pensiuni, formând un capital, 
urmează să acorde pensiuni de retragere avocaţilor, 
văduvelor şi copiilor lor minori, din venitul fondului 
şi din contribuţimiile barourilor. Deşi creată în 1923, 
Casa centrală de pensiuni nu a putut funcţiona din 
cauza lipsei ele fonduri; într'adevăr în timp de 7 
ani, din contribuţiunea prevăzută de art. 114 din 
legea iniţială nu s'a putut strânge, la această Casă 
centrală, decât suina de 700,000 lei, 

Legea din 1931 se preocupă în special de fondurile 
Casei Centrale. Ea prevede că aceste fonduri se vor 
foima din: a) o cotă de 30% din cotizaţimrile anuale 
prevăzute în art. 350 al, i ce se va vărsa de barouri, 
b) o cotă de 50% din amenzile prevăzute de art. 
190 şi 312 din prezenta lege; c) donaţiuuile ce s'ar face 
Uniunii; d) orice alte venituri s'ar crea; e) o cotă de 
70% clin valoarea timbrelor de pledoarii vândute la 
barouri, restul de 25% atribuindu-se Casei de ajutor 
a batouhu respectiv şi 5% Uniunii Avocaţilor. Tim¬ 
brele de pledoarie se emit de Uniunea Avocaţilor din 
România; ele sunt de 2, 5, 10, 20, 30, 40 şi 50 lei. 
Ele se distribue prin barouri avocaţilor şi se anu¬ 
lează în mod obligatoriu, de instanţele judecătoreşti, 
cu ocazia introducerii sau, la primul termen de în¬ 
făţişare, ca ocazia pledării acţiunilor, apelurilor şi 
recursurilor, precum şi cu prilejul introducerii acte¬ 
lor autentice. 

Pensiunea constitue un drept, pentru avocaţi, 
văduvele şi copiii lor minori; pensiunea se acorda 
avocaţilor la vârsta de 65 ani sau în caz- de boală 
cu incapacitate de lucru la 60 de ani; pensiunea 
întreagă se acordă avocaţilor cu o vechime de 35 
ani în corp; celor cu o vechime de 30 de ani 70%; 
celor cu o vechime de 25 de ani 50%, celor cu o ve¬ 
chime de 20 de ani 40%. Văduva şi minorit vor 
primi 30% din pensiunea cuvenită avocatului. 

Casa centrală ele pensiuni a avocaţilor din Româ¬ 
nia se administrează de comisiunea permanenţii a 
Uniunii, care poate să delege puterile sale unui con¬ 
siliu de direcţie, compus din 3—5 membri ai Co-
misiunii permanente. 

Casa de ajutor a fiecărui barou va fi administrată de 
consiliul baroului şi condusă de 1111 decati sau do un 
consilier delegat, Ea acordă ajutoare periodice 
şi ajutoare unice, potrivit unui regulament special 
şi potrivit normelor cuprinse în art. 261 şi unu. din 
lege. 

RĂSPUNDEREA AVOCATULUI 

In capitolul 8 intitulat «Despre acţiunea disci¬ 
plinară », art. 196 până la 235 din legea din 1931, 
se cuprind regalele privitoare la represiunea discipli¬ 
nara. Responsabilitatea disciplinară a unui avocat 
derivă din călcarea dispoziţiunilor legii ţi regif/a-
mentiuni legii Corpului, din călcarea reguhmentelov 
alcătuite de Uniunea Avocaţilor pe baza legii; clin 
nesocotirea deciziunilor organelor Corpului, cari snut 
obligatorii pentru avocaţi; din orice acte în legătură 
cu exerciţiul profesiunii de avocat sau în afară de 
exerciţiul profesiunii şi care sunt de natură KO. com¬ 
promită onoarea sau prestigiul avocatului sau al 
corpului de avocaţi. Paza onoarei ţi demnităţii 
Corpului Avocaţilor este încredinţată Consiliului ha-
roiihti. 

Consiliul de disciplină al baroului, ca prfaut in¬ 
stanţă disciplinară, se constitue, conform prevederii 
legii, din membrii consiliului baroului. I^gea veiţin-
mentează, în amănunt, judecata în faţa comiliului 
de primă instanţă. Acţiunea disciplinară este inde¬ 
pendentă de orice altă acţiune. Dacă o acţiune pe¬ 
nală e introdusă contra avocatului chemat înaintea 
consiliului de disciplină, acţiunea disciplinată vn 
putea fi amânată până Ia judecarea acţiunii penale. 
Deriziunile consiliului de disciplină sunt suptisfi ape¬ 
lului .cu anumite excepţiuni arătate în art. 215. Apelul 
se judecă de consiliul baroului din oraşul de reşe¬ 
dinţă al Curţii de Apel în circumscripţia căi'eia este 
sediul baroului al cărui consiliu a dat deeiziuucii 
apelată, Legea reglementează formele apelului, modul 
constituirii instanţei de apel, procedura In % a in¬ 
stanţei de apel, In contra deciziunilor consiliului ue 
apel se poate face recurs la Consiliul superior de dis¬ 
ciplina al avocaţilor, de către cei cari au figurat ca 
părţi în instanţa de apel, de către decanul baroului 
al cărui consiliu de disciplină a judecat în primă in¬ 
stanţă şi de către preşedintele Uniunii Avocaţilor. 
Consiliul superior de disciplină al avocaţilor se com¬ 
pune din 7 membri din care; 4 consilieri ai înaltei 
Curţii de Casaţie, traşi la sorţi de primul ei prese-
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dinte şi 3 membri din comisiunea permanentă a 
Uniunii Avocaţilor, traşi la sorţi de preşedintele 
Uniunii, I^egea reglementează formele recursului, 
judecata recursului şi motivele pe care se poate 
întemeia uu recurs. 

Art. 94 din legea Corpului precizează că avocatul 
este răspunzător de actele saie conform dreptului 
comtm. Răspunderea civilă a avocatului este guver¬ 
nată de regulile dreptului civil; ea are — îu deosebi — 
un caracter contractual, dar şi obiectiv. Răspun¬ 
derea civilă a avocatului nu poate să fie angajată 
decât dacă se constată reaua sa credinţă şi existenţa 
unui prej udieiu născut din această culpă — în limi¬ 
tele art. 998 şi urm, cod. civ. 

Răspunderea penală a avocaţilor poate rezulta din 
orice fapte cari cad în limitele statutului penal. 

Noul cod penal crează în art. 545, «abuzul de în¬ 
credere profesionala», care se defineşte în faptul 
avocatului de a primi daruri sau promisiuni dela 
partea adversă şi de a vătăma, ca urmare a faptului 
primirii darurilor sau promisiunilor, prin acte po¬ 
zitive sau omisiuni, cauza clientului său. De ase¬ 
menea art, 546 din acelaşi cod pedepseşte pe avocatul 
cave vată mă prin fapte pozitive sau prin omisiuni, 
interesele unui inculpat. Prin art. 78 din uonl cod 
penal se reglementează, în categoria măsurilor de 
siguranţă pe cari le poate aplica o instanţă judecă¬ 
torească, însoţind o pedeapsa, interdicţia de a exercita 
0 anume profesie sau meserie. Această interdicţie se 
poate pronunţa câud rezultă că delictul se datoreşte 
incapacităţii, nepregătirii, negligenţei sau nerespec-
tării regulamentelor impuse pentru exerciţiul pro-
fesiunei. Interdicţia se poate pronunţa pe timp de¬ 
terminat sau pentru totdeauna, luându-se avizul 
consultativ al unei comisiuni de specialişti. Pe timpul 
interdicţiei cel interzis poate lucra numai sub di¬ 
recţia şi răspunderea altui profesionist. Redarea 
exerciţiului profesiunii interzise pentru totdeauna, 
pe motiv de incapacitate sau nepregătire, se poate 
admite, după o trecere de timp de trei ani, socotiţi 
dela data pronunţării interdicţiei, numai pe baza 
verificării cunoştinţelor profesionale, înaintea unei 
comisiuni de specialişti, instituită de instanţă. 

Dispoziţiunea aceasta a provocat vii discuţii în 
desbaterile legii de către Corpurile legiuitoare. Ea 
este criticabilă, în raport cu economia legii organice 
a Corpului, 

AVOCAŢII PUBLICI 

In calitatea lor de funcţionari publici, avocaţii pu¬ 
blici aii un statut legal, obiectiv, care se sprijină pe 
legea din 9 Mai 1933, modificata prin Decretul-lege 
din 10 Noemvrie 1934, prin Jurnalul Consiliului de 
Miniştri pentru contopirea şi repartizarea locurilor 
avocaţilor publici din 6 Martie 1936 şi prin legea din 
1 Aprilie 1936. 

După legea dela 1861 care a organizat pentru în¬ 
tâia oară Contenciosul Statului, lege pe care am exa-
miuat-o în capitolul istoric, diferite legi de orga¬ 
nizare a ministerelor şi instituţiunilor publice cari 
au urmat până la 1929, au stabilit şi ele regiile de 

organizare a contencioaselor respective; o diversi¬ 
tate de norme, de situaţiuni, de tratamente, atribu-
ţiuui şi obligaţiuni, caracterizează această perioadă 
în evoluţia Contenciosului Statului, kegea pentru 
organizarea Ministerelor din 2 August 1929 prevede 
în organizarea Ministerului de Justiţie, Direcţia Con¬ 
tenciosului Stalului, care potrivit art. 76, din aceeaşi 
lege, urmează să funcţioneze în baza tmei legi spe¬ 
ciale. Legea pentru organizarea corpului de avocaţi 
publici din 9 Mai 1933 fixează norme unitare în 
această materie. 

Reprezentarea şi apărarea în justiţie a drepturilor 
şi intereselor Statului şi instituţiunilor publice din 
întreaga ţară, precizate în art. 1, şi avisarea asupra 
chestiunilor cu caracter juridic, ale acestor servicii, 
se încredinţează Corpului Avocaţilor Publici, care se 
organizează prin această lege, pe lângă Ministerul 
Justiţiei, formând Direcţiunea Contenciosului Sta¬ 
tului, condusă de un avocat director. Corpul Avo¬ 
caţilor Publici se compune din membrii Consiliului 
superior al Avocaturii Statului, în număr de 11, 
redus la 10 prin decrettil-lege din 10 Nbemvrie 1934, 
şi din avocaţii care fac parte din conte ucioasele de 
pe lângă ministere, direcţiuni generale, regii şi case 
autonome2). 

Avocaţii publici sunt de 6 grade: avocaţi consilieri 
de două clase, avocaţi principali, avocaţi pledanţi de 
trei clase. Sunt şi avocaţi referenţi. 

Avocaţii publici vor fi definitivaţi după doi ani 
de funcţionare. Iţi au stabilitatea reglementată de 
lege; nu pot fi transferaţi, fără voia lor, decât îu 
aceeaşi localitate şi în interes de serviciu, bine do¬ 
vedit, cu avisttl motivat al Consiliului Avocaturii 
Statului. 

Comisiunea disciplinară pentru avocaţii publici se 
compune din: un consilier dela Curtea de Apel din 
Bucureşti desemnat de adunarea generală a Curţii, 
directorul cel mai înalt şi mai vechi în grad de pe 
lângă autoritatea unde funcţionează avocatul în¬ 
vinuit şi un avocat din Consiliul superior al Avoca¬ 
turii Statului, desemnat de Ministerul Justiţiei. 

Directorul Contenciosului Statului şi membrii Con¬ 
siliului superior al Avocaţilor Publici vor fi judecaţi, 
pentru abaterile dela îndatoririle lor, de către o co-
misiune disciplinară compusă dintr'un preşedinte 
dela înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, un membru 
din comisiunea permanentă a Uniunii Avocaţilor, un 
consilier dela înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi 
doi membrii ai Consiliului superior al Avocaturii 
Statului. 

Prin jurnalul Consiliului de Miniştri pentru con¬ 
topirea şi repartizarea locurilor avocaţilor publici 
diu 6 Martie 1936, s'a prevăzut, îu.scopul concen¬ 
trării avocaţilor publici la departamentul Justiţiei 
şi a realizării unei conduceri unitare, ca bugetele de 
salarizare ale avocaţilor publici dela anumite iu-
stituţiuni prevăzute în Jurnal, să se defalce dela 
aceste instituţiuni şi să se înscrie în bugetul Mini¬ 
sterului de Justiţie; locurile vacante vor fi puse la 

l) Pentru atrlbuţlunilc de contencios administrativ ale 
acestui Consiliu, vezi E»t. Rom. I pag, 220. 



36o ENCICLOPEDIA ROMÂNIEI 

dispoziţia Ministerului de Justiţie care cu avisul Con¬ 
siliului superior, le va. anula sau le va repartiza unde 
se va simţi nevoia, 

Salariile avocaţilor publici au fost echivalate, prin 
art, 64, cu acelea ale magistraţilor. 

ORIENTĂRI NOUI IN BAROUL ROMÂNESC 

Baroul Românesc se orientează către o adâncă pre¬ 
facere. Se vorbeşte şi se luptă pentru românizarea lui — 
mi se paie mai exact, pentru naţionalizarea lui, ca 
să înlăturăm dela început, orice echivoc constituţional. 

Am arătat, examinând trecutul Baroului românesc, 
mir agilii desfăşurat de profesiunea de avocat—prin 
posibilitatea ei pur lucrativă — pentru străini. Lipsa 
măsurilor de protecţie a profesiunii acesteia — de 
altfel ca a tuturor profesiunilor — a dus la o situaţie 
tragică pe care cifrele o definesc1). 

Problema caracterului etnic al barourilor a fost 
ridicată, Ja 8 Septemvrie 1933, de către d-1 Pogonat, 
decanul baroului de Iaşi, în a doua şedinţă a 
consilinltii general caie a decis s'o enunţe în şe-
diuţa Congresului dela Tg. Mureş, la q Septemvrie 
1935-

Resoluţia,, votata prin aclamaţii de Congresul din 
1935, avea următorul cuprins: «Congresul, având în ve¬ 
dere interesanta şi documentata expunere a d-lui Petre 
Pogonat, decanul •baroului de Iaşi, asupra importantei 
probleme referitoare la situaţia elementului etnic 
naţional în barouri, reţine această chestiune şi dis¬ 
pune trimiterea ei în studiul amănunţit al barou¬ 
rilor pentru a se preciza şi formula desideratele 
Corpului de advocaţi în această privinţă, şi a se 
supune aceste desideiate forurilor competente», 

In urma propunerii d-lui consilier Teodorescu 
Valahu, decanul baroului de Constanţa, Consiliul 
Uniunii a decis, la 12 Decemvrie 1936, ca problema să 
fie examinată chiar de adunările generale ale ba¬ 
rourilor, astfel ca Iwtărîrile să se ia de totalitatea 
membrilor te alcăinesc barourile nspectiw; în acest scop 
se fixează convocarea lor la 31 Ianuarie 1937, iar în 
caz de lipsa quorumitlui necesar la 7 februarie 1937. 

La 21 Februarie 1937, Consiliul după ce a luat 
cunoştinţă de răspunsurile date până atunci de 59 
de barouri, a adoptat părerile exprimate de adună¬ 
rile generale ale majorităţii barourilor, în număr de 

1) In general, procentul streinilor este de 64% în Tran¬ 
silvania; de peste 60% în Basaiabia şi de peste 80% în 
Bucovina, 

In Bucureşti, situaţia se prezintă astfel: 70 la sută români 
şl 30 la sută evrei, avocaţi definitivi. 

Iu ce priveşte stagiarii, raportul este răsturnat: 75 la 
sută evrei şi 25 la sută români. 
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44, în sensul românizării lor, şi a dispus convocarea 
ţinui congres general extraordinar pentru 9 Mal 1937, 

In urma deliberărilor Congresului se votează, prin 
aclamaţii, naţionalizarea barourilor, în cadrul ur¬ 
mătoarelor principii : 

1. Barourile vor avea o componenţă totalitară. 
românească autohtonă. 

2. In vederea realizării şi asigurării alcătuirii ro¬ 
mâneşti a barourilor se va începe de mdatii ve¬ 
rificarea tuturor înscrierilor în barouri, procedAm-
du-se la ştergerea, din tablouri a tuturor color s\ 
căior înscriere urmează să fie considerată inexi¬ 
stentă, din lipsa coiidiţuuiilor esenţiale la înscriere. 

Nu se poate tăgădui, din punct de vedere juridic, 
în limitele art. 121 din legea Corpului, dreptul 
barourilor, constituite în congresul anual sau extra¬ 
ordinar, de a discuta şi hotărî, în limitele legilor, 
asupra chestiunilor de interes general sau profesional; 
asemeni, de a lupta — şi pe calea schimbatei atclinei 
juridice—-pentru armonizarea instituţiilor de (lupt 
ale corpului, cu realităţile profesionale şi cu realită¬ 
ţile organice ale naţiei. 

In raportul său, d. I. Gr. Perieţeamt a susţinut 
cu drept cuvânt că « oricare ar fi drepturile şi liber¬ 
tăţile pe cari Constituţia le garantează, uu luciu 
este cert: dispoziţiile ei nu pot fi interpretate nsttd, 
încât să se întoarcă împotriva românimei, Bupii noi, 
în textele Constituţiei este stibînţeleasă îdeia domi¬ 
nantă, că toate drepturile şi libertăţile pe cari Ic 
consacră au o singură menire: asigurarea existov^ 
şi propăşirii românismului. 

« Or, din momentul în care aceste drepturi se des¬ 
făşoară şî se desvoltă de fapt astfel, încât periclitează 
existenţa şi propăşirea românismului, se naşte pentru 
noi un drept de legitimă apărare chiar de ordin 
constituţional, 

«Iată temeiul juridic şi psihologic al mişcării na¬ 
ţionaliste din România». 

Iar într'o altă părere se vorbeşte despre dreptul în 
viaţă care se poate realiza pe principiul ierarhici 
drepturilor. Raţionamentul este desigur moral şi 
politic. Dar soluţia juridică? I^a realităţi notti, norme 
noui de drept. 

Puterea Statului stă în funcţiunea creatoare a profe¬ 
siunilor ; ceea ce constitue realitatea organică a Sta¬ 
tului este «naţiunea », Naţiunea, din punct de vetlcre 
organic, înseamnă o sinteză pluriprofesională: dîn 
punct de vedere etic înseamnă o spiritualitate înteme¬ 
iată pe legea sângelui. Nu se poate realiza Statui 
naţional decât prin naţionalizarea profesiunilor. Viaţa 
lăuntrică a profesiunilor—originară şi autonomii — 
cuprinde limitele însăşi ale Statului naţional. • 
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REGIMUL PENITENCIAR 

Ştiinţa penitenciară modernă a arătat că pentru ca 
pedeapsa să ajungă la rezultate pozitive este necesar 
ca regimul la care e supus condamnatul să fie nu 
numai în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite, 
ci, în acelaşi timp, adaptat personalităţii infractorului. 
Se cere prin urmare individualizarea tratamentului 
ce i se aplică. 

Cum oricine înţelege că, în mod practic, această 
individualizare nu poate îi decât rareori împinsă până 
Ja capăt, s'a admis ca rezultatele tratamentului vor fi 
în deajuns de mulţumitoare separând pe deţinuţi în 
grupuri cât mai omogene, avându-se în vedere parti¬ 
cularităţile personalităţii lor. 

Această repartizare a condamnaţilor în grupuri 
omogene, în vederea tratamentului în comun con-
stitue seriaţiunea penitenciară, aşa cum a denumit-o 
prof. Heger Gilbert, seriaţiitne care este aplicată 
astăzi în toate ţările civilizate. 

Repartizarea deţinuţilor în grupuri în vederea pre¬ 
dării instrucţiei (grupuri de instrucţie, clase), a pre¬ 
gătirii educative (grupuri educative, familii), a pregă¬ 
tirii profesionale (grupuri pentru munca industrială 
sau agricolă) etc, consfcitue de sigur un progres faţă de 
haosul şi promiscuitatea corupătoare în cari se aflau 
deţinuţii din penitenciarele primitive. 

Coracepţiunea aceasta care anhnă întregul sistem 
penitenciar modern, este de data recentă. Ea s'a ivit 
abia în secolul al XlX-lea ca o urmare a concep-
ţinnilor sociale propagate de Revoluţia Franceză şi 
s'a putut realiza pe baza a trei sisteme: atiburnian, 
regim mixt; ziua în comun sub regimul tăcerii, iar 
noaptea în izolare individuală; filadelfian —sistem ce¬ 
lular •— şi în fine, irlandez — sistem progresiv. Acestea 
îşi dispută, de un secol, întâietatea în construirea în¬ 
chisorilor ' şi aplicarea tratamentului penitenciar, 
pentru refacerea morală şi sociala a condamna¬ 
ţilor. 

Până în evul modern, starea imensei majorităţi a 
închisorilor era. cu totul barbară. 

Motivul residă în concepţiunea generală a oame¬ 
nilor despre pedeapsă. Cei vechi preferau să se răs-
bune imediat pe răufăcători, găsind lucrul acesta mai 
expeditiv şi mai eficace. Chiar atunci când au con¬ 
struit închisori, scopul lor era exterminarea con¬ 
damnaţilor prin sete sau foame, sau prin lipsa condi¬ 
ţiilor elementare de igienă, şi tortura sub toate 
formele. 

ISTORICUL ÎNCHISORILOR ROMÂNEŞTI 
DELA ORIGINI PÂNĂ I,A REGULAMENTUL 

ORGANIC 

La începutul sec. al XlV-lea, se menţionează în 
hrisoave Ocna dela Trotuş, care ar fi fost construită 
pe la 1330; se vorbeşte chiar de o răscoală a ocnaşilor 
de acolo provocând năruirea ocnei şi îngroparea răs-
vrătiţilor de vii. 

Se poate deduce de aici că asemenea iiistitiiţiimi 
au avut, în Principate, şi o evoluţiune prealabilă. 

Vlad Ţepeş surghiunea pe boierii de cari voia să se 
scape, la Mănăstirea Snagov, înălţată de el în 1457, 
şi-i închidea îiitr'o cămara anume, ca să se roage 
înaintea unei icoane pentru iertarea păcatelor. Pe 
când cel închis se ruga, podeaua îi fugea de sub 
picioare şi el cădea într'o groapă adâncă printre 
ţepi care-i străpungea corpul. 

Scrisoarea boierului Cocrişel din 1600, adresată pă¬ 
rintelui său din închisoarea Bistriţa 'arată în mod 
emoţionant tratamentul ce se aplică în închisori chiar 
şi feţelor celor mai simandicoase: «Vă dau de ştire 
că sunt viu (Era şi aceasta o favoare!)... mănânc 
lutul şi păduchii.,, am făcut o barbă până la brâu». 

Nici femeile nu erau cruţate. Duca Vodă a poruncit 
ca soţiile a trei boieri să fie legate ziua la puşti, iar 
noaptea să fie închise în odăile Seimenilor, 

Priu 1640 misionarul Bacsici menţionează închi¬ 
soarea dela curtea domnească din Bucureşti: «De 
multe ori beciurile curţilor domneşti serveau drept în¬ 
chisoare celor condamnaţi cari erau tot timpul bătuţi 
crunt, lăsaţi nemâncaţi, aşteptându-şi sfârşitul». 

Când modul de administrare al justiţiei era lăsat 
la discreţia judecătorilor nu este nici o miraTe ca 
regimul ce predomina în închisori, era şi el supus 
arbitrariului, că uneori, fără vreo vină dovedită, 
cineva putea fi închis şi, în fine, că putea fi ţinut 
astfel pe un timp nedeterminat, 

Cronicarul Nicolae Mustea, vorbind despre temniţa 
de sub turnul bisericii curţii domneşti, ridicat de 
de Ştefan Tomşa (1612—1623) face reflecţia: flDar 
şi turnul acela al bisericii, nu era pentru treaba bi¬ 
sericii, el era şi semnul morţii, căci carele din boieri 
se afla în nescai fapte rele, cu rocoşituri asupra 
Domniei, şi-1 prindea, într'acel turn îl închidea. Pu¬ 
tem zice că se asemăna cu Edicula ce este la Ţarigrad, 
şi cum acei ce încap la Turci, de-i închid la Edicula, 
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nu mai au nădejde de vieaţă, aşa şi aici în ţară la noi 
era acel turn al bisericii curţii domneşti i). 

Cineva se putea răscumpăra dela pedeapsa căpătată, 
sau putea obţine liberarea din temniţă, plătind o 
despăgubire, Uneori nu se putea obţine liberarea fără 
o chezăşie a cuiva, sau fără ca un sat să primească 
pe cel ce urma să fie liberat. 

Paul de Alep relatează faptul că în săptămâna 
mare, Domnii obişnuiau să pună în libertate pe cei 
închişi, 

Cu toată excepţionala imparţialitate de judeţ a lui 
Vasile I/iipu care a impresionat atât de mult pe 
misionarul Bandini, când dădea pedepse până şi 
rudelor salo, despotismul era în floare. 

Secolul al XVIII-lea, aproape îu întregime prezintă 
aceeaşi notă dominantă de despotism. 

Pedeapsa la ocnă — spune Zaloni — părea calculată 
aşa încât condamnatul să nu poată trăi mai mult 
de 5 ani, 

Spre sfârşitul acestui secol şi începutul celui de 
al XJX-lea, poate sub influenţa ideilor mai umanitare 
din apitSj se constată unele ameliorări în regimul închi¬ 
sorilor: se crează pentru femei închisori aparte, şi de¬ 
ţinuţii cu pedepse mici sunt puşi să lucreze în fabrici, 

Mihail Şuţu cere departamentului «Crirnina-
Hon,» să. i se trimită săptămânal lista eu numele şi 
delictele celor închişi, cere situaţii asupra condam¬ 
naţilor dela Slăfiîc şi 'Mega, se ocupă de cei vrednici 
să fie liberaţi pe chezăşie, foloseşte pe arestaţi la 
lucrări publice, ridică noui localuri pentru închisori, 
dotându-le cu infirmerii. 

La această dată erau în Bucureşti', o puşcărie, o 
închisoare zapciascA în beciurile vechei curţi dom¬ 
neşti, grosnrile spătăriei şi agiei, iar la Mitropolie o 
închisoare pentru preoţi. 

Din lucrarea lui C. Moroiu <t Disertaţie pentru în¬ 
dreptarea puşcăriei din Bucureşti şi cu o instrucţie 
pentru departamentul de Criminal», datând din 1839, 
se vede că puşcăria din Bucureşti era constituită 
clin 3 despărţituri cu zidurile ruinate. Deţinuţii erau 
închişi mimai într'una din aceste despărţituri şi dor-

m i a u câte 60 într'o cameră, neavând nici pat, nici 
înveliş. Ca să nu poată fugi noaptea, li se introdu¬ 
ceau filierele picioarelor în scobiturile a două lemne 
lungi cât lungimea odăilor, cari hnpreunându-se le 
închideau perfect. De cealaltă parte a lemnului le 
mai atârnau prinse de glezne, butucite, de cari deţinuţii 
nu scăpau niciodată. In acest chip ei erau siliţi a 
dormi toată noaptea, cu feţele în sus, fără a se putea 
întoarce. 

DELA EBGUIvAMENTUI, ORGANIC PÂNĂ LA 1930 

Regulamentul Organic prevede că stăpânirea va 
îngriji ca temniţele să fie sigure şi curate ca să nu 
vatăme sănătatea vinovaţilor, 

Se suprimă pedepsele barbare, Totuşi cu \m an 
mai târziu, în 1833, se propune bătaia cu toiegele, 
cu 25—50 lovituri la spate, pentru deţinuţii recal¬ 
citranţi. 

Marele annaş care avea conducerea închisorilor 
atât în Muntenia cât şi în Moldova, încă de pe vremea 

pravilelor lui Matei Basarab şi Vasile Lupu, este 
înlocuit în Muntenia cu vornicul temniţelor, care 
urmează în rang vornicului de poliţie. 

Se prevăd măsuri de ordin administrativ, privind 
încarcerarea şi liberarea, escortarea şi disciplina în 
închisori. Opera de moralizare a deţinuţilor oslo 
încredinţată preoţilor. Fiecare închisoare e niseshată 

• cu o infirmerie şi un paraclis. Bătrânii şi bolnavii 
cu bune purtări pot fi propuşi spre liberare, 

Din beneficiul muncii deţinuţilor, 1/3 se capitali¬ 
zează, iar 2/3 sunt destinate întreţinerii lor. Condam¬ 
naţii politici sunt separaţi de ceilalţi; pedepsele poli¬ 
ţieneşti se îac în aresturile judeţene, 

Iu acest timp în Muntenia erau 6 închisori: Bucu¬ 
reşti şi Craiova (corecţionale). Giurgiu şi Brăila {re-
cluzie), Telega şi Ocnele Mari, cum şi 14 închisori 
judeţene. Fiecare închisoare trebuia să aibă câte 4 
încăperi pentru separarea preveniţilor, condamnaţilor 
şi femeilor. 

Cei trimişi în surghinuri şi femeile condamnate 
erau închişi în mănăstiri, bunăoară la Arnota (Vâlcea). 

Gheorghe Bibescu a dat o mare atenţiune închi¬ 
sorilor, dar din lipsa mijloacelor nu a putut îndrepta 
starea de lucruri aşa cum ar fi dorit, dat fiind că 
«închisorile rămăseseră întru acea stare, spune ei, 
întru care le lăsaseră veacurile trecute, îufîţişând o 
privelişte foarte întristătoare pentru orice inimă iubi¬ 
toare di omenie». 

E destul sa amintim că, în ce priveşte tratamentul 
din acest timp, condamnaţii la ocnă îşi petreceau 
toată vieaţa în galeriile părăsite ale ocnei, de unde 
numai moartea mai putea să-i scape, 

Regulamentul din 1851 prevede dispoziţhmî nsupiti 
tratamentului deţinuţilor, a igienei, a îngrijirii IOT 
medicale. £h interzice insultarea şi lovirea lor, dar 
se prescrie, ca măsuri de siguranţă şi disciplină, pu¬ 
nerea în fiare, obezi şi butuci. 

Vornicul Anastase T?anu, care poate fi considerat 
ca primul nostru penitenciarist de seamă şi care, îu 
interesul documentării sale, a mers până acolo că a 
coborît în fundul Ocnei •— ceiace era un lucru într'.V 
devăr extraordinar pentru timpul aceln •— a arătat 
în raportul său către Domnitorul G-rigore GMca că 
rolul penitenciarului este reformarea deţinuţilor prin 
educaţia religioasă şi învăţarea unei meserii, Pentru 
munca lor, a propus ca deţinuţii să primească titi 
•pecul, care să li se acorde îu momentul liberării. 

In raportul său, el propune ca cel puţin 8 din 
cele 13 închisori, câte existau în Muldova, să fie 
renovate. In închisoarea dela gura Ojnii (T*. Ocna), 
el a făcut să se construiască celule pentru izolări 
individuale. Este primul început în această direcţie 
în ţara noastră. 

In sfârşit, Ferdînand Dodun de Pirrieres, funcţionat. 
al Ministerului Justiţiei din 3?ianţa, c emat în ţtufi 
ca specialist îu problema penitenciară, şi-a dat mă¬ 
sura priceperii sale în alcătuirea legei din 1874, caro 
a guvernat penitenciarele noastre până în 1930. Timp 
de 55 de ani legea lui Dodim a rezistat prin malile 
sale calităţi. 

Ea instituia în închisori sistemul aiibitmiati-~ de 
izolare, noaptea şi de comun, ziua. 
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I<egea din 1929 reia, Î11 mare parte, dispoziţiile 
legii din 1874, ameliorându-le şi instituind regimul 
progresiv prin punerea în practica a fazelor coloniei 
şi libertăţii condiţionale, cari nu existau în legea 
precedentă, 

REGIMUL ACTUAL 

Legea penitenciarelor şi institutelor de prevenţiune 
din 1929 (aplicată dela 1 Ianuarie 1930) şi în deosebi 
nouîle coduri penale « Carol II » au completat func¬ 
ţiunea penitenciarului propriu zis, prin crearea unei 
serii întregi de inslituţiiini de siguranţă, menite să 
asigure apărarea socială. 

Penitenciarul îşi are astfel bine fixat rolul său de 
iniportanţâ fundamentală în represiunea penală; el 
nu mai rămâne o instituţiune aparte ca în trecut, ci 
a devenit o verigă din lanţul pe care îl constitue 
diferitele faze ale procesului penal, având înaintea 
lui instrucţia şi judecarea, şi după el, reintegrarea 
liberatului în vieaţa socială, prin reabilitare. 

PENITENCIARELE 
Penitenciarele sunt instituţii de Stat destinate 

executării pedepselor privative de libertate. Fiecare 
din ele funcţionează sub conducerea unei comi¬ 
sii tni de supraveghere având ca preşedinte, un 
magistrat. Executarea sentinţei se face, prin urmare, 
sub privirea directă a celui care a pronunţat-o, el pu¬ 
tând unu ari efectele ei, şi putând interveni pentru a-i 
imprima modificări în timpul executării, în raport cu 
evoluţiunea celui în cauză. 

Categoriile de penitenciare. Peniten¬ 
ciarele sunt împărţite după gravitatea şi durata 
pedepselor în penitenciare de drept comun: a) de muncă 
silnică; b) de temniţă grea; c) de închisoare corec-
ţională şi poliţienească, şi penitenciare politice, având 
trei secţiuni, după gradul de detenţiune: a) grea, b) 
riguroasă, e) simplă. 

Femeile execută pedepsele de mai sus,în penitenciare 
speciale pentru femei, având cartiere separate pentru 
pedepsele de drept comun şi cele politice; fiecare 
dintre acestea împărţite, la rândul lor, în secţiuni 
pentru diferitele pedepse mai sus menţionate, iar Î11 
lipsa acestora, în penitenciare pentru bărbaţi, în 
secţiuni complet separate. 

Minorii îşi execută pedepsele în institutele de co¬ 
recţie cari sunt deosebite pentru fiecare sex şi care au 
cartiere separate pentru închisoarea corecţională şi 
pentru detenţiunea simplă. 

In fiecare dintre aceste stabilimente, regimul de exe¬ 
cutare este deosebit, el fiind mai aspru sau mai uşor 
după cum îl arată însuşi numele1). 

') Pedepsele de drept comun se execută: 
a) Iu penitenciarul Ocnele Mari, pentrn condamnaţii U 

muncă sUuicft, 
b) In penitenciarul Aittă, pentru condamnaţii la muncă 

siluicS. şi, în secţiune separata, pentru condamnaţii la tem¬ 
niţa grea dela 3—20 ani. 

c) In penitenciarul Do/lâna, în secţie separată, pentru con¬ 
damnaţii la temniţă grea dela 3—2° a l l î inclusiv. 

d) In pînitenciatele Mărgineni (Prahova) şl Braşov, secţie 
separată, pentrn condamnaţii la temniţă grea pftiiă la 10 
ani inclusiv. 

Pr agresivitatea regimului. Execu¬ 
tarea pedepsei nu este dela început şi până la sfârşit 
aceeaşi,oricare ar fr felul condamnării, ci ea este supusă 
la modificări în sensul ameliorării condiţiunilor de 
executare şi a pregătirii treptate pentru reluarea 
vieţii libere. 

Această progresiune în aplicarea regimului este 
impusă, în prima parte a executării pedepsei, de lege 
şi are un caracter general, adică primele etape ale 
acestui regim, fixate de lege, urmează să fie apli¬ 
cate în mod obligatoriu după anumite perioade 
de timp pentru toţi condamnaţii, fără excepţiune, de 
către administraţi unea penitenciară. Pentru celelalte 
etape ale regimului progresiv, legea autoriză aplicarea 
lor, dar numai în inod individual, la acei deţinuţi 
cari dau temeinice probe de îndreptare, prin îndemn 
la muncă şi buna purtare. Aceasta im însemnează 
însă că aplicarea acestor etape finale ale regimului 
progresiv nu este mai puţin obligatorie, în cazurile 
în care se constată realizarea condiţiilor cerute de 
lege pentru aplicarea lor. 

Regimul progresiv permiţând trecerea dela regimul 
cel mai aspru, spre exemplu dela muncă silnică pe 
timp nemărginit, până Ia liberarea înainte de sfârşitul 
pedepsei, trecând rând pe rând prin toate celelalte 
regimuri intermediare către această libertate, con-
stitne mi foarte puternic imbold pentru îndreptarea 
deţinuţilor. 

e) In penitenciarele de închisoare eorecţională: Bacău 
Bălţi, Bârlad, Basaygic, Bistriţa, Botoşani, Cahul, Caracal 
C.-Lung (Bucovina) C.-Lung (Muscel), Constanta, Dorohoi, 
Dumbrăveni, Făgăraş, Fălticeni, Hotin, Inşi, Miercurea Cine, 
Odorhei, Oravi{ă, Pialra-Neămţ, Piteşti, Rădăuţi, Jtoinan, 
S/L Gheorghe, Sighişoara, Silislra, Slatina, Storojinef, Tg.-
Jiu, Turda, Turnu~Severin şl Vaslui, pentru condamnaţii 
la închisoare corecţională piuă la 6 lunt inclusiv. 

I) In penitenciarele de închisoare corecţională: Alba 
hilia, Brăila, Buiău, Călăraşi, Giurgiu, Plaeşli, Tărgavişte 
şi Tecuci, pentru condamnaţii la închisoare corecţională 
până la un au inclusiv, 

g) In penitenciarele de închisoare corccţîouala: Arad, 
Cetatea-Alhă, Cht], Dej, Deva, Hufi, Ismail, Lugoj, Orhei, 
R.-Sărat, R.-Vâkeă, Sibiu, Sig/iet, Sorocit, Tg.-Mttreş, Ti-
ghina, Timişoara, 1ulcea, TY.-Măgurele şi Zaliîu, peutru 
condamnaţii la închisoare corecţională până la 3 ani inclusiv. 

h) In penitenciarele de închisoare corecţională: Focşani 
şi Văcăreşti, pentru condamnaţii la închisoare corecţiouală 
până la 5 ani inclusiv. 

i) In penitenciarele de închisoare corecţională: Braşov, 
Caransebeş, Cernăuţi, Chişinău, Craiovă, Daftană (în secţie 
separată), Galaţi, Oradea, Saln-Mare şi Suceava, peutru 
condamnaţii ia închisoare corecţlonnlă până la 12 mii 
inclusiv. 

In aceste penitenciare de îachisoare corecţională ae exe¬ 
cută, în secţiuni complet separate, si închisoare a poliţienească, 
precuiii şi detenţiunea preventivă. 

Femeile execută toate categoriile de pedepse iu secţiuni 
complet separate Ia penitenciarul Mislea (Prahova) şi îa' 
penitenciarul de îneh'soare corecţiouală Dumbrăveni. 

Condamnatele majore, minore ţi minorii execută 
închisoarea poliţienească, detenţiunea preventivă şi con-
damnaţiunea până la 3 luni inclusiv, în secţiuni complet 
separate Ia penitenciarele de închisoare corecţiounlă pre¬ 
văzute inai sus. 

Pedepsele politice se execută în secţiuni complet separate 
\a institutul special Doftitna. 

Femeile condamnate la pedepse politice, le executa 
în secţiuni complet separate, la penitenciarul de îachisoare 
corecţională Dumbrăveni. 
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Iată ce însemnează acest tegim progresiv în fiecare 
din etapele ce el comportă şi pentru fiecare dintre 
pedepsele mai sus enunţate: 

i.. Faza de izolare individuală. In executarea muncii 
silnice, condamnatul este ţinut la început izolat indi¬ 
vidual., dela 1—2 ani, după cum este vorba de o 
condamnare de 5, 10, 25 ani sau pe vieaţă, 

Ii a începutul executării pedepsei de temniţă grea, 
condamnatul este supus izolării individuale dela 8 
luni până la I an; în pedeapsa corecţiouală, faza de 
izolare nu se aplică decât celor cu pedepse mai mari 
de. 6 Iutii, şi cuprinde o pătrime din pedeapsă, 
lieputancl depăşi 4 Urai pentru cei cu pedepse corec-
ţiouale până la doi ani, şi nici mai mult de uu an pentru 
cei cu pedepse mai mari de 3 ani. 

Pentru recidivişti, faza de izolare individuală poate 
să dureze până la 3 ani. 

Iu toate caşurile, această izolare poate fi întreruptă 
când starea sănătăţii condamnatului este serios ame¬ 
ninţată *). 

2. Fam de tratament în comun. După faza de izolare 
individuală, condamnaţii sunt ţinuţi în comun în 
timpul zilei, iar noaptea pe cât posibil sunt izolaţi 
individual.-

Toţi deţinuţii, afară de cei cu pedepse corecţionale 
până. la 6 luni şi. de cei cu pedepse poliţieneşti, trec 
în mod obligatoriu, prin aceste două faze ale regi¬ 
mului progresiv. 

Cei cari dau dovezi continue de îndreptare, sunt 
trecuţi prin încă alte două etape: 

3. Colonia penitenciară sau penitenciarul transiloriu. 
Această instituţiune este concepută sub două aspecte: 

a) colonie industrială şi b) colonie agricolă. Şi într'un 
caz şi în altul, condamnatul care a meritat să fie trecut 
în colonie, trebue să muncească, Sunt scutiţi dela 
această obligaţiune mimai cei pentru cari instanţa 
a prevăzut lucrul acesta în însăşi sentinţa de con¬ 
damnare. 

Condamnaţii politici pot fi trecuţi în aceleaşi con-
diţiuni în colonie, ca şi condamnaţii de drept comun, 
dar ei sunt ţinuţi într'o secţiune cu totul separatăa). 

Numai pentru minori, întrucât tratamentul lor în 
general este mai blând, ain putea spune că dela 
început chiar, exceptând pe cei eu închisoare corec¬ 
ţională, cari trebtie să fie ţinuţi mai întâi în izolare 
celulară individuală, toţi ceilalţi sunt trataţi după 
xm regim asemănător celui de colonie. 

Deţinerea în colonie poate dura până la împlinirea 
termenului de liberare, Legea prevede însă că, după 
perioada de colonie, cei cari continuă sa dea şi mai 
departe dovezi de îndreptare pot sa fie puşi în liber¬ 
tate condiţională. 

!J Internaţii şi condamnaţii de orice categorie penalS, 
majoi-i şl ittinori, bolnavi de tuberculoză în stare de con¬ 
tagiune, îşi execuţii pedepsele în secţhmi complet separate 
în. Penitenciarul Casa de Sănătate Tg.^Ocna. 

') Colonii agricole, se află pe lângă penitenciarele Aiud 
{Vini şl Teitiş), Arad, Lugoj, Oradea, Salu Mart şi Cluj, 

Colonit industriale se afl& pe lftagă penitenciarele Antă, 
Braşov, Ceraăuii, Craiova, Galaţi, Mărgineni, Oradea, 
Sibiu şi Văcăreţti. 

PenfcfU femei se aflS o colonie ngrieolâ şi industrială 
pe lângE penitenciarul Mtsha. 

Libertatea condiţională. Timpul de liberare condi¬ 
ţională este fixat de legea penală în 1 aport cu felnI 
şi durata pedepsei. Pentru condamnatul la luuncS 
silnică pe vieaţă, această liberare nu poate fi aconiatS 
decât după executarea a 15 ani în primele două faneşi 
5 ani în colonie; pentru cel condamnat la numea 
silnică pe timp mărginit, după executarea a % clin 
totalul pedepsei. După acelaşi termen, se poate aconk 
liberarea condiţională celor cu temniţă grea şi celor cu 
pedeapsă corecţională. 

In tot timpul de libertate condiţională, condam¬ 
natul este supraveghiat şi, bine înţeles, dacă contra¬ 
vine condiţiiuiilot stabilite, beneficiul acestei Uimit [ 
îi este retras, urmând să-şi completeze în închisoare 
partea de pedeapsă ce-i rămâne de executat; ţîiiiîii-
du-se seamă că timpul petrecut în libertate condi¬ 
ţională i se socoteşte ca executare de pedeapsă, 

Izolarea celulară individuală care constitue, cum 
am spus, prima fază de executare a pedepselor, 
izolare care nu depăşeşte maximum de 2 ani în 
general şi de 3 ani pentru recidivişti, 1111 este absoluţii. 
Izolatul primeşte zilnic vizita factorilor administra¬ 
tivi, mai ales a celor cu rol educativ moralizator, ba 
ceva mai mult, el părăseşte celula sa pentru a lua 
parte la lecţiumle ce se predau în comun în şcoalft, 
pentru a lua parte la serviciul religios, pentru a prinţi 
vizitele la care are dreptul. Această izolare nu ponte 
avea în nici un caz inconvenientele de care a fost, pe 
drept cuvânt, învinovăţită, când din cauza foi met 
absolute în care a fost aplicată, a putut provoca grave 
turburări mintale, tulburări cunoscute sub numele de 
psihoza de închisoare. 

Aşa cum se aplică azi, acest regim are mai mult 
un caracter de izolare morală sub tăcere, el neînbre-
rupând contactul cu vieaţă, dar evitând în schimb 
influenţele cari ai putea împiedeca rectilegeiea moială 
şi liniştea necesară acestei reculegeri. 

INSTITUTELE BE SIGURANŢĂ 

Sunt stabilimente destinate internării celor cnri, 
din cauza stării lor mintale, a anormalităţii lor, a 
înclinării lor spre delicventă sau a inadaptabilităţii 
lor în genere, din orice cauză ar proveni aceasta, 
constituesc un pericol pentru siguranţa persoane Iov 
sau ordinei publice. 

Măsurile de siguranţă au rolul să completeze petlun¬ 
sele sau chiar să le înlocuiască, atunci când ele mi 
au raţiunea de a fi aplicate, cum e în cazul alienaţilor 
cari făptuesc crime sau delicte, şi cari —• e lucru lesne 
de înţeles —• nu pot sa fie supuşi la pedeapsă, ei nef iind 
responsabili, 

Institutele de siguranţă sunt următoarele: 
I . O s p i c i u l p e n t r u i n f r a c t o r i i a l i e ¬ 

naţi. Bste destinat internării învinuiţilor sau con¬ 
damnaţilor cari fiind periculoşi siguranţei persoanelor 

•sau ordinei publice, sau chiar lor înşişi, trebuesc 
ţinuţi în de aproape supraveghere şi tratament, Tot 
în acest ospiciu sunt internaţi şi cei scoşi de sub 
urmărire pentru cauză de'alienaţlune1), 

1) Secţii de ospiciu pentru infractorii alienaţi, majori şi 
minori, bărbaţi şi iemei, ia stare cronică, se aîlft In peni-
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Internarea se face prin sentinţă dată de instanţa 
penală. Durata internării este nelimitată, ea fiind con¬ 
diţionată de două lucruri: vindecarea şi Hpsa de 
pericol pe care o prezintă internatul. Liberarea din 
acest institut este acordată în. urma intervenţiunii 
parchetului, a medicului conducător al ospiciului 
sau tutorelui celui internat, către instanţa penală, 
pentru ca aceasta să dea o sentinţă de liberare. 

II . Anexele j>sihiairice. E locul să 
notăm aci că penitenciarele dispun, de mici infirmerii 
sau uneori simple încăperi anume destinate îngrijirii 
celor cu tulburări mintale trecătoare. 

Rolul acestor anexe psihiatrice a fost cu deosebire 
apreciat în izolarea şi tratamentul celor cari prezintă 
şocuri de turburări mintale, cari nu sunt aşa de rare, 
mai ales la începutul încarcerării, tentative de sinu¬ 
cidere, stări confuzive, etc. Nu mai puţin, rolul lor a 
fost dovedit în liniştirea mediilor penitenciare, prin 
izolarea şi tratarea celor turbulenţi în disciplina peni¬ 
tenciară, a psihopaţilor în special, a temperamentelor 
excitate, impulsivilor, debililor mintali cari sunt de 
multe ori obiectul de batjocură a celorlalţi deţinuţi. 

Tot în anexa psihiatrică sunt ţinuţi în observaţie 
cei suspecţi pentru simularea de turburări mintale. 

In fine, tot în anexă, în mod izolat şi sub strictă 
observaţhme, sunt ţinuţi învinuiţii, când Justiţia 
bănueşte că faptul pentru care ei sunt încriminaţi, ar 
fi datorit unei stări de alienaţiune mintală. 

In asemenea cazuri, Justiţia are însă întreaga lati¬ 
tudine să dispună internarea provizorie într'o secţie 
specială de observaţie, funcţionând pe lângă ospiciul 
pentru infractorii alienaţi. Astfel că oricare ar fi 
modalitatea de observaţie a acestor învinuiţi, jude¬ 
carea lor se face în mod satisfăcător, magistraţii 
având, pentru a se pronunţa în cazul lor, pe lângă 
celelalte date rezultate din cercetările lor, actul medico-
legal elaborat de Comisia Psihiatrică. 

III. A z i l u l p e n t r u i n f r a c t o r i i c u a n o r ~ 
malităţ i. In acest institut sunt internaţi toţi aşa 
zişii semiresponsabili, micii mintali, desechilibraţii, 
pasionalii, toţi cei consideraţi, într'un cuvânt, la fron¬ 
tiera nebuniei, cari constituesc un mare contingent 
din totalul infractorilor. 

Acest institut pune capăt dilemei în care se afla 
apărarea socială faţă de infractorii cu anormalităţi 
constatate, când Justiţia, trebuind să ţină pe de o 
parte seama de starea lor, le acorda circumstanţe 
uşurătoare şi deci o pedeapsă mai scurta, iar pe de 
altă parte, apărarea socială se găsea ameninţată 
din cauză că aceşti infractori, tocmai din cauza anor¬ 
malităţii lor, erau predispuşi să recidiveze. 

Cu îngrădirea şi controlul ce Justiţia îl face libe¬ 
rării din acest institut, alcoolicul cu caracter alterat, 
cu iritabilitate patologică, care trage'cu pistolul în 
semenul său, nu mai poate fi liberat după două săp¬ 
tămâni, spre exemplu, din ospiciu, aşa cura se prac¬ 
tica în trecut, când medicul spitalului, singur suveran, 
găsea că deoarece fostul pacient-criminal s'a liniştit, 

putea fi lăsat în libertate;ci, cu măsurile actuale, el 
va trebui să fie internat ani de zile, pentru ca 
facultăţile sale intelectuale şi morale, roase un timp 
îndelungat de toxice, să-şi recapete o funcţionare cât 
mai satisfăcătoare, dacă lucrul acesta mai este 
posibil. 

Tratamentul în azilul pentru infractorii cu anor¬ 
malităţi este mai mult medical, aplicându-se acestor 
infractori un regim de blândeţe în toate privinţele 
şi fiind deprinşi, în limitele posibilităţii, cu o mulică 
corespunzătoare stării lor. 

Din faptul că, întocmai ca şi infractorii alienaţi, 
aceşti infractori nu primesc pentru munca efectuată 
o răsplată materială anumită, ci nnmai premii, rezultă 
că ei uu sunt socotiţi capabili să muncească într'o 
astfel de măsură ca produsul lor să poată constitui 
ceva sigur din punct de vedere al rentabilităţii '). 

IV. I n s t i t u t u l s p e c i a l p e n t r u i n f r a c ¬ 
torii din obicei completează pedeapsa pentru 
infractorii cari, prin numărul şi genul infracţiunilor 
de drept comun săvîrşite, fac dovada unei persi¬ 
stente incb'naţiiini criminale, adică hvortmâ din însăşi 
structura lor constituţională. 

Internarea în acest institut se face dela 2™10 ania). 
Infractorii din obiceiu sunt tocmai aceia cari, con¬ 

trariu celor cu anormalităţi, merită agravarea pe¬ 
depsei, iar nu circumstanţe uşurătoare. 

V. C o l o n i a p e n t r u v a g a b o n z i e s t e d e s t i ¬ 
nată internării, pe timp dela 2—10 ani, a celor 
condamnaţi a doua oară pentru delictul de vaga¬ 
bondaj sau cerşetorie. Internaţii în acest fel de colonii 
sunt obligaţi să înveţe o meserie, graţie căreia să-şi 
poată asigura existenţa după liberare. 

Ca şî ÎE celelalte cazuri, este de observat că atât 
durata pedepsei pentru delictul de vagabondaj sau 
cerşetorie, cât şi durata internării vor fi sporite pentru 
cei vinovaţi de recidivă. 

VI. Institutul de corecţie este destinat exe¬ 
cutării pedepselor de către minori. 

Internaţii din institutul de, corecţie sunt obligaţi 
să muncească, pe cât posibil, după un program ase¬ 
mănător celor din şcoalele de meserii ale Statului; 
iar internatele, după im program asemănător celor 
din şcoalele profesionale şi de menaj. 

Institutul de corecţie cuprinde două secţiuni deo¬ 
sebite: una pentru închisoarea corecţională şi alta 
pentru simpla detenţiunes). 

Regimul închisorii corecţionale din institutul de 
corecţie are aceleaşi faze obligatorii de progresivitate 
ca şi pentru majori: adică o prima fază de izolare 
celulară individuală, care poate dura dela o lună 
până la un an, avându-se în vedere gravitatea infrac¬ 
ţiunii şi vârsta minorului; apoi faza de tratament în 
comun, în timpul căreia minorii sunt ţinuţi ziua îm-

teiicianu Sighet. Secţii de ospiciu pentru alienata majori 
şt minori, bârbaţl şi femei, în atare acută, precum şi pentru 
cei în detenţiunea preventivă, se află în Pavilionul de pe 
lângă Spitalul de Soaie Mintale din Bucureşti, 

i| Secţiuni complet separate de azil, pentru infractorii 
majori şl minori cu anormalităţi psihice sau fizice, se află 
pe lângă penitenciarul Alba Ittlia şi penitenciarul Misiea, 
(pentru femei majore şi minore), 

»J Institutul special Do/iana are o secţiune peiitru in¬ 
fractorii din obicei, bărbaţi şi majori. Pentru femei, secţiune 
complet separată se află la penitenciarii! Misiea. 

SJ Institute de corecţie se flfiă la Cluj, cu doiiâsecfimii: 
peutm minori şi pentru minore. 
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pn-miă. iiir noaptea sunt «-paraţi pe cât posibil în 
mod individual. 

Regimul detenţiunii simple în institutul corector, 
este* mai îndulcit Ilmit cel pentru minorii condamnaţi 
la închisoarea eoreeţionalâ. Astfel, dela început ei 
sunt ţinuţi în comun şi numai noaptea sunt separaţi 
individual. 

Minorii ilin institutele de corecţie pot obţine libe¬ 
rarea condiţională hi aceleaşi coudiţiuui ca şi majorii, 
ei fiind încredinţaţi în acest caz persoanelor de în¬ 
credere, tutori, patroni, societăţi de patronaj, e tc , 
cari au îndatorirea să informeze tot timpul comisia 
de supraveghere a Institutului, de modul comportării 
minorului liberat condiţional. 

Ceva mai mult însă, minorul poate beneficia de o 
sentinţa în care să se prevadă liberarea sa condiţio¬ 
nală, după executarea a 2/3 din pedeapsă. Dar se 
ţvoate ca în schimb sentinţa de condamnare sâ pre¬ 
vadă că, după executarea pedepsei, minorul să fie 
internat într'un institut de educaţie corectivă. 

V I I . I n s t i t u t u l d e e d u c a ţ i e c o r e c t i v â . 
In acest institut sunt internate următoarele categorii 
de minori: 

A. Minorii neinfmctori aflaţi în pericol moral; 
B. Minorii infractori; a) copiii şi adolescenţii lipsiţi 

de discernământ, h) adolescenţii cu discernământ 
cari, săvârşind o infracţiune, se găsesc în stare de decă¬ 
dere morală şi c) adolescenţii proveniţi dintr'un in¬ 
stitut de corecţie cari, prin sentinţa de condamnare, 
pe lângă pedeapsa la care au fost supuşi, simt inter¬ 
naţi în institutul de educaţie corectivă, ca măsură de 
siguranţa '5 

Hi sunt repartizaţi în grupuri omogene de trata¬ 
ment, grupuri cari simt conduse de câte tin supra¬ 
veghetor, in mod permanent. 

Tratamentul în institutul de educaţie corectivă 
este astfel orânduit încât latura educaţiei morale şi 
profesionale să ocupe un loc precumpănitor. 

Minorii notaţi bine primesc ca semn distinctiv o 
bandă colorată galben pe care o poartă în jurul 
braţului, iar cei notaţi foarte bine, o bandă de coloare 
albastra. 

Minorii cari timp de un an dela internarea lor în 
insti tutui de educaţie corectivă au dat probe cons¬ 
tante de îndreptare, wenţinându-se clasificaţi foarte 
bitse, pot fi puşi direct de către comisia de suprave¬ 
ghere în libertate de încercare. 

AXTROPOI.OGIA PENITENCIARA 
Pentru ca iwdeapsa sa ajungă la rezultatul ur¬ 

mărit treime ca, în fiecare caz, să fie precizată cât 
mai deaproape sursa criminalităţii, factorii ei favo-
rizanţi. 

Nimiai cercetarea personalităţii va permite deo¬ 
sebirea unui recidivist ocazional de un recidivist 
pervers, cu tendinţă constituţională spre crimina¬ 
litate, va permite deosebirea între un pervers care 
obţine tot timpul la învăţământ note maxime, de 

'; Institut,- de educaţie rorectivă se află | a Gherla ţi la Cluj, 

un ocazional care nu reuşeşte să abţin ii dn.it 
notări mediocre, va permite deosebirea ţuti'o. yiorvuiftu! 
care ştie să ocolească toate dificultăţile şi pontu »\ 
înşele'buna credinţă a unui conducător nrawMisi l . 
printr'o purtare excepţională îu tot tiniintl exi'ctf-
tării pedepsei, de un ocazional cu fond suflctt-so mit st, 
care din cauza felului cum înţelege deiuiiitiihM, *;in 
clin cauza temperamentului sau mai retras, tui reu¬ 
şeşte să se facă apreciat de atlnunistvtiţvuiKr, ^ 

'Laboratoarele de a n l r o fi o I o ^ f e /•» >'-
nitenciară. Definirea personalităţii dt.'lînuţiltir ,H> 
face graţie laboratoarelor de autropolo|.nr jn-mt» it 
ciară, unde ei sunt cercetaţi din pimcl; di> vciliri-
psihologic, fiziologic, fizic şi p,sibo-biolotfH\ Olisriv;(. 
ţiunile medicului antropolog se extind chiar ^i n.fujii.n 
manifestărilor şi reacţivmilor bioseriale ale deţinutului 
a cărui comportare e urmărită $i dincolo di* jM-ri-Jp 
laboratorului, în mediile penitenciare. 

Iu laboratorul de antropologie se cerceteu/fi dez¬ 
voltarea, tipul de structură corporală a deţinutului; 
se cercetează umorile, funcţiunile viscerale, nmfi>a~e 
şi glandtilare; se determină valoarea facultăţi foi' inte¬ 
lectuale ale deţinutului, profilul său mintal,; .se ikivr-
mină calitatea reacţiunilor sale de sensibilitate ^I'?IL'-
rală şi specială, ale sentimentelor, afectivităţii staft.-, 
se precizează aptitudinea şi capacitatea profesii 
se face verificarea aptitudinii profesionale a 
cari au practicat o meserie sau au avu t o 
ori cari au schimbat mai multe meserii unu 
dându-li-se o orientare conforma cu 
naturale constatate; în fiue, graţie cercetărilor unim-
pologice, se dau indicaţiuni în vederea tiplu-îtiii U;v 
tamentului penitenciar, corespunzător Xiocîlriii nţ?„ 
societăţilor de patronaj sau celor interesaţi do modul 
cum se poate face reclasarea socială, şi j.j/îrtsl III <v 
grad anume, în cazul când această reclasare tî jinsibilâ, 
iar în cazul când Justiţia are nevoie să cimoast'îi per¬ 
sonalitatea fostului infractor, pentru acordarea reabi¬ 
litării sau pentru aplicarea tmei sentinţe mai jiot.ti¬ 
vite, informaţumile date de laboratorul nntf " ' 
sunt de un real folos pentru edificarea ei. 

Toate observaţiile privind personalitatea ii 
rului sunt consemnate de medic îu carnetul J<HII 
dosarul antropologic. 

Dosarul sau carnetul a n t r o -/> o i o tf i r 
este destinat să înregistreze în m o d m e t o d i c U>nt»> 
datele_ asupra trecutului criminal şi soc ia l ui infrac¬ 
torului, asupra modului cum a săvâ r ş i t inlnieţiuiiivi 
sau infracţiunile, toate observaţiile şi rezultî i t<i] <w-
cetărilor practice în cursul examii iănior , r -" '•'• 
obţinute de deţinut din modul cum el se 
ni timpul executării pedepsei, cum şi ânc 
rezultând la capătul acestot cercetări aşa c u m i 
au fost precizate mai sus. 

Inspectoratul antropologic c a misiu--
nea de a veghea la îndeplinirea în toată ţara a prescri]:.. 
ţiumlor de antropologie penitenciară' a fost creai 
pnn legea de organizare a Ministerului Justifici din 
14 Noemvrie 1935. 

(Ir. 11. i. 
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IZVOARELE DREPTULUI. CIVIL 

PANĂ LA CODUL CIVIL. 
Dreptul civil al poporului român s'a manifestat, 

ca şi la alte popoare, mai întâi sub forma dreptului 
nescris, a dreptului cutuiniar, norme repetate continuu 
şi îndelungat şi care au căpătat putere obligatorie. 
Termenul întrebuinţat pentru această formă de drept 
a fost în special obiceiul fâmântuhn. S'a mai între¬ 
buinţat şi termenul de lege, pravilă, uneori şi de 
datină, deşi acesta este mai larg pentru noţiunea 
de drept nescris. 

Obiceiul pământului cuprindea toate formele de 
drept, public şi privat, cu toate subîmpărţirile lor, 

El s'a transmis clin generaţie în generaţie, prin 
tradiţie, chiar până în zilele noastre. Şi astăzi, la 
ţară, se descoperă urmele lui în sufletul poponilui. 
Deseori auzi oameni bătrâni spunând: «aşa s'a făcut 
după obiceiu, aşa e legea veche, aşa s'a pomenit, aşa 
e datina». 

Cu vremea, obiceiul a fost cuprins şi în acte scrise, 
II găsim în hrisoavele domneşti, în care erau întărite 
mai ales drepturile proprietarilor de pământ, în actele 
altor dregători, în hotărîrile date îti felurite pricini, 
în actele particularilor. Multe din acestea se află în 
arhivele publice, dar poate şi mai multe sunt încă 
la particulari, 

Mai târziii obiceiul a fost cuprins şi în legile scrise. 
Obiceiul pământului prezintă o însemnătate deose¬ 

bită pentru dreptul civil, nu numai peutrtică, până 
târziu, a fost singura formă de drept ci şi pentrucă 
rânduelile lui cuprindeau tot ceea ce intră, azi în 
dreptul civil, cu privire la persoane/ bunuri, rapor¬ 
turile dintre ele, etc, 

Această formă de drept nu numai că a existat, dar 
a şi avut—chiar până azi — putere obligatorie, deşi 
într'un câmp de aplicare mult mai redus decât altă¬ 
dată, .,/;'•• . . . 

El a continuat s& aibă o întinsă aplicare şi după 
ce au fost întocmite legi scrise. Acestea n'au fost 
cunoscute şi înţelese, niult timp, decât de puţine 
persoane, mai luminate, şi întrebuinţate probabil 
numai de înalţii dregători. Mulţimea de jos, mai 
vârtos dela sate, a trăit şi s'a condus, veacuri şi veacuri, 
numai după, vechiul obiceiu. Dar, afară de aceasta, — 
chiar legile.scrise.—, care de altminteri cuprindeau 
şi ele. norme din obiceiu —au păstrat, acestuia puterea 
sa, fie ca izvor principal, fie ca izvor subsidiar de 

drept. I a manualul de legi al lui Donici, dela începutul 
sec. X I X se prevede expres: «ca o pravilă se păzeşte / 
şi obiceiul vechi al unei ţări, însă aprobăluit»1) / 
Legiuirea. Calimacli cuprinde regula: «Drept aceea, 
dacă în codicele acestea tiu s'ar "afla o lege potrivită 
la pricina înfăţişată, atuncea se cuvine a se urina 
pământescului obiceiu, carele, în curgere de mulţi 
ani de obşte păzindu-se şi întru judecătoti cercetân-
du-se, s'a întărit şi cu chipul acesta a dobândit putere 
legiuită f>2). 

Aceste dispoziţii nu reprezentau ceva izolat ci con¬ 
cepţia generală despre puterea obiceiului ca izvor de 
drept. In perioada care a urinat după întocmirea 
acestor monumente legislative întâlnim destule urme 
de aplicarea normelor din obiceiul pământului, fie în 
actele publice fie în cele particulare. 

Obiceiul pământului a cârmuit, îtitr'o vreme, tot 
neamul românesc, EI este acei pis valonicuna, men¬ 
ţionat în documentele străine.' In urma cuceririi 
ţinuturilor noastre de peste Carpaţi, regulile de drept 
public care erau cuprinse în acest obiceiu au suferit 
schimbări impuse de cuceritor. Cele de drept privat au 
rămas şi au cârmuit multă vreme populaţia româ¬ 
neasca, răspândită prin adâncul văilor, pe sub poalele 
pădurilor şi pe întinsul câmpiilor, pe care —în ciuda 
tuturor teoriilor — nu le-a părăsit. Mai mult încă; 
normele juridice româneşti au influenţat de sigur 
dreptul obişniielnic maghiar, ÎJI care cercetările se¬ 
rioase pe-care le aşteptăm ar dovedi necontestat con¬ 
tribuţia -noastră la formarea acelui drept şi măsura ei. 

Iu Bitcovina, care a trâit din punct de vedere al 
legislaţiei civile până la codul austriac ..din, 181^ sub 
dreptul românesc, obiceiul şi-a avut,valoarea şi apli¬ 
carea sa ca şi în Moldova, până la acea dată, 

In Basarabia, deşi nemenţionat expres intre legile 
locale lăsate în vigoare de către Ruşi, totuşi obiceiul a 
fost admis, în mod necontestat, între izvoarele de 
drept şi a fost aplicat îatr'o largă măsură, până ja 
unificarea legislativă dela i Iunie 1928.. 

Cu toată marea lai însemnătate acest drept nescris 
nu este cunoscut destul de bine. Noi cunoaştem unele 
clin rânduelile lui. şi facem uneori greşeala. <le a crede 
că aceasta este tot şi de .aci concluzii greşite. In 

3) Cap. I, patagr. 11, 
.*) Paragr. 13. 
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realitate n'avem nici măcar o reconstituire cu caracter 
general, Această adunare şi reconstituire ar fi trebuit 
neapărat făcută după introducerea noilor legi la 
1864—1865. I/ucrarea, neglijată atâta timp, s'ar mai 
putea face şi azi, cu mai multă 
greutate şi cu rezultate mai puţin 
exacte, dar ea reclamă oameni 
foarte bine pregătiţi, şi cari să 
ştie îu deosebi sa. aleagă din bo¬ 
gatul material aflat în popor ceea 
ce este cu adevărat urmă din 
dreptul vechiului obiceiu şi ceea 
ce se datoreşte altor înrâuriri şi 
mai cu seamă dreptului îu vi¬ 
goare. 

Cu privire la origina obiceiului 
pâmâninhii s'au emis diverse pă¬ 
reri, îri care—afară, de originea 
romană, t racă—s'a vorbit de 
origine sau în tot cazul de o 
puternică influenţă slavă, ger¬ 
mană, în timpul din urmă chiar 
maghiară. S'a adus ca argument 
— de pildă — pentru originea 
slavă şi cuvântul obiceiu, care 
este slav, argument asupra slăbi-
ciunei căruia nu mai este nevoie 
să. stăruim. 

Un răspuns ştiinţific nu se poa¬ 
te da, cu toată precmunea, asupra 
originei şi a diverselor influenţe 
decât numai după ce se va cu¬ 
noaşte deplin vechiul nostru drept 
nescris, după ce va fi adunat, 
reconstituit; numai atunci se va 
putea face comparaţie cu dreptul 
altor popoare spre a putea trage 
concluzii exacte. 

Din ceea ce cunoaştem până 
acum reiese însă că, oricâte in¬ 
fluenţe străine s'ar fi exercitat 
asupra lui, dreptul nostru cutu-
miar are nu numai temelie romană 
— în care au fost cuprinse poate 
şi urme trace — dar s'a şi des-
voltat în spirit roman şi greco-
roumn încât în loialitateaL_Jni\ 
predomină romanitatea-. f 

Cu timpul s'au simţit şi la 
noi neajunsurile dreptului cutu-
uiiar; imprecizie, variaţie din 
regiune la regiune, necunoaştere 
de cei mulţi, etc. De aci nevoia 
de legi scrise, care —însă — au 
apărut târziu. 

S'a afirmat că ar fi existat o pravilă, scrisă la înce¬ 
putul sec. XV-lea, numită Pravila lui Alexandru cel 
Bun. Acesta, când a primit stema dela împăratul din v 

Constantînopol, ar fi luat şi legile împărăteşti, Basili-
CEiîele şi spicuind din acele tomuri mari ar fi întocmit 
o lege, în care s'a scris ceea ce trebuia pentru nevoile 

l. 

«ATEI BA.SARAB 
DOMN AI, ŢAHII-K.OJir.X.NBŞTI 1633—54 

După fresca din mânastitea rolovmci 
Din 4 Portretele Domnilor linu 1 im i s de N. lotgn 

vremii lui. Cred că această părere nu poate fi 
Independent de alte consideraţiuui, mai ai 
care nu pot fi expuse aci, n'avem iiicioprol>ă si 
despre existenţa acestei piavile. Şi ar fi fost i 

să nu se fi pomenit dosnro 
în documentele urmaşilor 
Alexandru cel Bun, îu 
în cele rămase delii Şli 
Mare sau. să nu se fi uu 
îu actele judecătoreşti 
târziu. Autoritatea lui J >. O 
temir — izvorul principul 
acestei afirmaţii — nu t-siv 
discutabilă fiindcă «E fsieo şi i 
greşeli. De altfel eul'e iţreti 
crezut că,—în împrejurările 
atunci —, când Domini 1 Ul 
care avea alte griji mai nun i , 
puse de apărarea fi î t f ^ 
Statului şi când obiceiul cr.i hi-
destulător pentru viaţa j iuidio^ 
a poporului, să fi nitin:jint (J 
pravilă, de care apoi ti'ii Jiuiî 
amintit nimeni până peste ;| \rOîi-J 
cmi. 

De aceea este bine HH nu 
stăruim în această piircrt1, 
vreme nu vom aveadovont iwîiţ^ 
doelnice despre acea pravila . 

A trebuit să mai trc!Ht:ft mult 
timp până să avem kfţi SCIÎKO. 

Dreptul civil scris esto consinta t 
de abk la jumătatea Htwiluinî 

La 1646 apare în Moldova pra¬ 
vila lui Vasile • Lupţi ini.îluhitii: 
« Cartea românească dcinvăjâlunt # 
iar la 1652 apare în 'pava Ro¬ 
mâneasca, pravila lui Mutei Bu-
sarab întitulat ă: * /? 1 dreptarul 
legii». Aceste pravilo ciipiiud iu 
mare parte rândueli de thepi; civiJ, 
lângă care se află si altoie de, drept 
penal sau dealtfel. In specia 
prind dispoziţiuni rtfcriioaro 
căsătorie, zestre, divorţ , 
puţiue despre oblignţimti, g;1" 
ranţii, etc. 

Multe din dispoziţii rtiuitdoâli'î 
de bune; unele par azi foarte a ^ c 

dar ele erau potrivite e u i(Wlc 

timpului. Cele doua pmvilc mi nxt 

numai mare asemănare în t re d c 

dar uneori c h i a r idenULatc-
Aceasta se datoreşte faptului C» 
pravila'muntenească e.ste luat*1 

într'o buna parte din cea moldovenească. '\J 
In privinţa originei lor astăzi este dovedit cX &x 

avut ca izvor • principal opera romanistului i l 
Prosper Farrinaceus, cunoscută1 în deosebi îu 
dova prin învăţătura şi raporturile culturalo 
Polonia. 
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Aceste pravile au avut, de sigur, aplicare dar în 
cercul restrâns al celor mai învăţaţi şi probabil prea 
puţin în lumea celor mulţi şi mai vârtos a satelor. 
Acolo, în deosebi, şi cliiaT sus, alături de legea scrisă, 
a continuat să se aplice dreptul nescris, obiceiul 
pământului. 

In a 2-a jumătate a sec, XVII-lea, după apariţia celor 
2 pravile începe a se simţi influenţa Apusului, in¬ 
fluenţă care se constată, în chip neîndoios, şi pe te¬ 
renul juridic în secolul următor. Acest secol ne înfă¬ 
ţişează 111 ai multe hrisoave domneşti, prin care sunt 
reglementate, felurite ma¬ 
terii de drept public si 
privat. Unele ar putea fi 
asemănate — în mic — 
cu Ordonanţele regilor 
Franţei date cu acelaşi 
scop şi care au servit mai 
târziu pentru întocmirea 
codurilor. Dintre ele men¬ 
ţionăm hrisoave referi¬ 
toare la testamente, la 
preemţiune, etc. 

O menţiune specială 
merită Sobornicescul hrisov 
al lui Alexandru Mavro-
cordat, întocmit în Mol¬ 
dova la 1785; el cuprinde 
dispoziţiuui referitoare la 
danii, schimburi, vânzări 
şi la ţigani. 

In epoca Fanarioţilor 
s'au făcut şi diverse pro¬ 
iecte de legi, cate 11'au 
ajuns să capete forma 
definitivă. 

In acest timp la TJ&O 
s'a alcătuit, în greceşte, 
în Ţara Românească o 
mică pravilă, un inie cod, 
cunoscut sub numele de: 
«Pravilnicească condică», 
a lui Alexandru Ipsilante. 
Iîa conţine im număr re¬ 
dus de texte, mai toate 
de natură civilă, şi câteva privitoare la .organizarea 
judecătorească şi din materia penală. Traducerea în 
româneşte s'a făcut de abia Ja 1841 de către-C, 
Buriloiu. 

Alături de aceste izvoare au fost întrebuinţate 
monumentele de drept roman şi bizantin dar în spe¬ 
cial Basîlicalele şi mai cu seamă Manualul lui Arme-
nopol. Poate că. au fost întrebuinţate de câţiva şi mai 
înainte, dar folosirea lor pe o scară mai întinsa a 
început în sec. al XVIII-lea. 

Dorinţa de a se înzestra ţările cu legi scrise şi mai 
potrivite stărilor lor devenea tot mai puternică, Din 
porunca lui Alexandrii C, Mor uzi, Domnul Moldovei,' 
s'a tradus la 1804 Manualul lui Armenopol de către1 

Toma Carra. 
Acest Domn a însărcinat tot pe Carra să facă un 

cod civil şi penal. Lucrarea avea să cuprindă, o parte 

HUSTRISSMJS 

despre persoane,.?. iov\£'.desj>re lucruri şi a treia despre 
vinovăţii. Carra a întocmit îri greceşte numai partea 
despre persoane şi a nmrit ia 1806, 

In secolul XIX progresul devine tot mai mare pe 
terenul juridic şi în deosebi în domeniul Dreptului 
civil; 

Un învăţat în ale Dreptului, un adevărat juris¬ 
consult, Andronache Deniei, ajutat, poate îndemnat 
de Mitropolitul Ventam Costacbe, a făcut în româneşte 

o carte de legi, apărută 
la 1814, cu titlul: «Adu¬ 
nare cuprinzătoare în scurt'. 

" de - f raniţele 'carfilo}•Uivpa-
făteşti spre înlesnire color 
ce-se îndeletnicesc întru 
învăţătura lor, cu trimitere 
către carte, titlu şi capul 
împărăteştilor fra vili a. 
Cunoscută sub numele! 

de Manualul Ini Donici, 
ea cupr inde aproape 
numai reguli de Drept 
civil şi este un adevărat 
cod civil. Ea nu este un 
simplu rezumat al Ba-
silicalelor — cum se re¬ 
petă deseori — ci o lucrare 
originală, care este luată 
din dreptul roman şi grec o-
roman —- trimiterile auto¬ 
rului înlătură orice dis¬ 
cuţie — şi este de o mare 
valoare atâtpentru ştiinţă, 
cât şi pentru practică. 
Planul origina), metoda, 
alegerea şi redactarea dis¬ 
poziţiilor, îndreptăţesc o 
foarte bună apreciere a 
acestei opere româneşti. 
Ea merită cu atât mai 
mult interes cu cât şi-a 
avut întinsă aplicare în 
Basarabia, unde a fost o 

adevărata lege civilă, recunoscută şi de către stă¬ 
pânirea ruseasca, unde era «busola judecătorilor » 
şi unde mai este întrebuinţată şi astăzi pentru litigiile 
anterioare unificării dela 1 Iunie 1928. 

In curând dreptul civil a dobândit 2 monumente 
foarte importante. 

In Moldova, învăţatul domn Scaxlat Calimach, 
ajutat de sasul Cbristtan Flecktenmacher, Anauia 
Cuzaiios, Andronaclie Donici şi alţii, a izbutit să 
întocmească l^wirea Calimach (Codicâ ţivilă sau 
•politiceascff a T^t»ftpat7tIm~MolS6vii), promulgată la 
1 Iunie 1817 şi pusă în aplicare la 1 Septemvrie 
I817. 
Scrisă în greceşte, tradusă târziu, pe la sfârşitul anului 
1831 şi tipărită în româneşte de abia în 1833, această 
legiuire este fără îndoială cea mai de seamă lege civilă 
din trecutul nostru. 

Do\1KUvu<Wllaivl) 
\LiLm\rf.. 

VASII,E I.UPU DOitNur, MOLDOVEI, 163*—1653 
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ALEXANDRU IPSItANTI, DOJIN AI, ŢÂK.U HOMANBŞTI 
(1774—I78s ŞI 1796—1797) ŞI AI, MOr,DOVUr (1786—1788) 

Valoarea ei este necontestată. Trimisă şi Univer¬ 
sităţii din Oxford, ea a fost recomandată Grecilor, de 
către Zachariae von Licsenhol s'o adopte ca lege a 
Statului lor, a fost şi este foarte bine apreciată şi de 
străini. 

Părerea susţinută în ultimele decenii că este o 
simplă copie a codului austriac este fără temeiu, 
Cercetările, bazate pe izvoare — demne de crezare — 
şi pe compararea testelor duc la concluzia, conformă 
cu hrisovul de promulgare, că a avut ca izvoare dreptul 
roman, greco-roman în special Basilicalele, părţi din 
dreptul anterior al ţării-şi oarecari dispoziţii din legile 
europene mai nolii. 

Asemănarea cu codul austriac, în privinţa planului 
şi în multe părţi a redacţiei — ceea ce a'contribuit 
la ivirea acelei păreri — se explică prin faptul că 
ambele coduri au aceleaşi izvoare principale: dreptul 
roman şi greco-romau. Intre ele însă sunt şi diferenţe 
pronunţate. Multe dispoziţii sunt mai bune în codul 
moldovenesc decât în cel austriac. In tot cazul roma¬ 
nitatea este mai pronunţată aşa că pe bună dreptate 
putem, revendica pentru codul nostru, calificarea 
atribuită celui austriac de: «cel mai roman dintre 
toate codurile _ 

In acelaşi "timp1, în Ţara Românească, a fost întoc¬ 
mită legiuirea Caragea, promulgată1 la 1 Iunie 1818 şi 
pusă în aplicare la 1 Septemvrie 1828.Pentru alcătuirea 

proiectelor Voda-Caragea a însărcinat pe Logofătul 
Ştefan Nestor Craiovescul şi pe Atanasie Hristopol, 

Scrisă dela început, în greceşte şi româneşte, apă¬ 
rută în ediţie oficială în ambele limbi la 1818, aceflstă 
legiuire este un cod civil destul de potrivit pentru 
stările de atunci. Ea a avut ca izvoare tot dreptul 
roman şi greco-roman—se pare mai mult legislaţia 
lui lustiiiian—oarecare rânduieli din dreptul ţtlfii 
şi slabe urme de influenţă dreptului apusean. Nu este 
de valoarea codului Calimach; totuşi are însuşiri 
originale, de formă şi fond, care îndreptăţesc o jude¬ 
cată destul de bună asupra ei. 

In urma apariţiei acestor coduri, influenţa Afiusulni, 
resimţită şi la alcătuirea lor, a crescut tot mai vwlt. 
Unii dintre cei ce le-au alcătuit cunoşteau ligile şî 
ştiinţa apuseană, 

Dorinţa de a se împodobi cu ştiinţa pravilelor s'a 
desvoltat puternic. S'au înfiinţat catedre pentru 
drept, au fost trimişi în streinătate, pentru această 
învăţătură, bursieri sau fii de boieri, s'au înmulţit 
prin casele boierilor legile şi cărţile juridice. 

Sub această influenţă s'a năzuit să se facă legi cât 
mai bune în toate domeniile şi chiar în domeniul 
dreptului civil cu toate că aveam cele doua vniUul. 

Progresul se constată, în special, după Rtîyuln-
mentele Organice, In această perioadă au fost minute 
comisii, care aveau pienirea să modifice aceste corturi 
ori să le completeze. 

ŞgJJaţSilăjjâsâ-PSi?; 1840, cel .puţinîn Ţam RoinA-
neascăjjnflueiita Apusului s'a manifestat' fltât sub 
formă italiană cât şi franceză, dar după acel si 11 a 
căpătat întâietate cea franceză. 
» S'att şi făcut, în acest sens, diferite legi tle natură 
\ivilâ. Menţionăm legi privitoare la iertarea tio 
vârstă, la risipitori, la organizarea tutelii, Ia reducerea 
majoratului la 21 ani, la desrobirea ţiganilor, la 
închirieri şi arendări, la embatic, la desfiinţarea pro-
timisisiuui, la adeverirea actelor şi trecerea lor în. 
condici, etc. Se făcură şi alte proiecte între caro unul 
pentru căsătorie2) precum şi un proiect de cod civil. 

I,a 1840 C, Brăiloiu în Moldova, arată ca «se întrec 
unii cuHTţii în propuneri de legiuiri noui» iar iii 1851 
Vodă Ştirbey spunea:«Atrecut vremea când ţara n'avea 
condici sau avea o condică a lui Ipsilantc, cure 'IUL 
cuprindea mai mult de 3 coaie de text sau on ti Sui 
Caragea cu 5—6 coaie, Acum ţara are legiuiri dv. nifti 
multe tomuri». 2) 

Totodată învăţământul dreptului este în vM'it 
progres. După 1850 se ţin cursuri în care se folosite 
ştiinţa Apusului şi mai ales cea franceză. I/a cursurile 
de Drept civil, destul de înalte ca nivel, se vorbeşte 
de Duranton şi alţi mari autori francezi. 

De observat că generaţia din epoca Regulamentelor 
Organice a căutat sa îmbunătăţească în genere orga¬ 
nizaţia Statului şi legislaţia lui, introducând ceea ce 
era, în ţările civilizate dar nu prin simple traduceri ci 
potfivindu-le cât mai mult posibil cu ceea ce era la 
noi, adaptâ'ndu-le stărilor şi concepţiilor nonstre. 
'~ 'Timpul dintre 1S30—1860 poate fi numit faHomîtt 
de adaptare a civilizaţiei occidentale în ţările- noastră. 

]) Academia Română, Ms. No, 1040. 
a) Vestitorul Românesc, 1851, Nr, 52. 
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Opera începuse jnai de mult dar în această perioadă 
şi-a dat roade vizibile, mai ales sub influenţa franceză 
care, în preajma anului 1860 era, cel puţin în domeniul 
dreptului, dominantă. 

ÎNTOCMIREA CODULUI CIVIL 

După îndoita alegere a Iui Cuza Vodă, la 24 Ianuarie 
1859, cea mai vie dorinţă era să se facă adevărata 
Unire, realizată la 24 Ianuarie 1862. Pentru desă¬ 
vârşirea ei era însă nevoie, în prim rând, de unifi¬ 
carea legislativă. Aceasta era — de altminteri — ce¬ 
rută, impusă şi prin Convenţia dela Paris, temelia 
organizării celor două Principate. Chiar dacă n'ar fi fost 
ales Cuza în amândouă ţările şi nu s'ar fi făcut Unirea, 
trebuia—potrivit art. 35 din acea Convenţie— ca 
legile în fiinţă, Regulamentele Organice precum şi 
condicele civilă, criminală, de comerţ şi de procedură 
să fie revizuite de Comisia Centrală aşa încât — afară 
de legile de interes local — să nu mai fie în viitor 
decât unul şi acelaşi trup de legislaţie, care să se 
execute în ambele Principate». 

îndeplinirea acestei dispoziţii corespundea unei 
dorinţe generale a poporului, care nu înţelegea ca în 
aceeaşi ţară sa mai fie legi deosebite. Pentru înfăptuirea 
acestei dorinţe constatăm, în curând, diverse manifes¬ 
tări. Astfel la 13 Octomvrie 1859, Ministrul de Justiţie 
ad-interim din '.para Românească, Gh. Creţeauu a 
pîoptis'ÎJomnuiui, printr'un raport, să se alcătuiască 
un corp de legi, «care să asigure libertatea şi proprie¬ 
tatea persoanelor precum şi deosebitele transacţiuni 
între ele ». In acest scop el este de părere să fie intro¬ 
duse «codicele franceze» pe care le enumera şi în 
fruntea cărora este codul civil.;/Propunerea era spri¬ 
jinită nu numai pe citata dispoziţie din Convenţie 
ci şi pe împrejurarea că dacă s'ar face un nou corp de 
legi, discutându-se articol cu articol 1 nici în zece ani 
nu s'ar putea termina o asemenea lucrare». Pe lângă 
acestea adăoga că şi«cele mai multe Staturi civilizate 
au adoptat codicele franceze ca cele mai perfecte». 

Pentru înfăptuirea mai repede a operei Creţeanu 
propunea să se întocmească o comisiune formată 
dintr'un membru al Comisiunii Centrale, câte un 
membtu al Adunării legiuitoare din fiecare Principat şi 
Miniştri de justiţie ai celor două ţări. Comisiunea avea 
să traducă legile franceze cu îndatorirea de a scoate 
şi de a lăsa de o parte ceea ce ar fi în «flagrantă in¬ 
compatibilitate cu religia şi cu obiceiurile ţării». 
Aceste legi urmau să fie supuse fără să mai fie votate 
desele două Adunări. 

Vodă Cuza a trimis la 22 Octomvrie 1859. această 
prqJlîReTe7arelîtîurdl^^ 
potrivit Conveuţiunei, 

In Ianuarie 1860 s'a hotărît că lucrările ce s'ar face 
să fie supuse Adunărilor căci, prin procedeul propus, 
se ating drepturile acestora şi chiar ale Comisiunii 
Centrale. • •• • ' • ' 

Nu ştim care a fost • rezultatul acestei propuneri 
căci 11'avem urme de vreo lucrare efectuată. 

Cerinţa unificării'legislative devenea însă tot. mai 
imperioasă. Şi dintre toate materiile, aceea unde se 
cerea mai grabnic o singură lege era materiadreptului 
civil. Se pare că, în acest sens, s'au mai ivit propuneri 

ION GHEOaGHE CARAGKA DOMN ATV ŢARII KOIIANEÎŞTI 1S12-18 
Desen de Vlaso Hefel, Viena 

Din N. lotga: Portretele Domnilor Kcui'.îml 

şi s'a lucrat ceva dar fără rezultat. Intre altele s'a 
propus în Comisiunea Centrală sa se introducă şi în 
Muntenia codul Calimach, ca fiind superior codului 
Caragea. Propunerea u'a fost admisă. Se făcuse cum 
am văzut un nou proiect în Moldova dar nimeni nu 
s'a gândit la el. La un cod nou nu-se puteau gândi 
pentru motivul arătat de Creţeanu că ar fi cerut 
foarte mult timp pentru întocmire şi votare. 

In acest 'timp s'a înfăptuit Unirea la 24 Ianuarie 
1859, m u r t t i a căreia opera de unificare a mers într'un 
ritm mai grăbit. In primul rând preocupările erau tot 
pentru materia civilă. La ^ Iunie. ijŞ6g_şla_yotajtjle 
către Comitetul Legislativ im proiej:t^_de^Jege_j}rin 
cTâre"£ra creat uirComrfeFâTspea^^S care avea rolul 

o^'*crvît*ş1 u n c q ă " Ş ' f ^ p 
1 8 ^ ™ ' ™ ' ^ - ' ^ ^ ^ * P r o i e c t a f° s t 

8cpH'sla™CameTă îa 20 funie 1863 dar se pare că n'a 
fost transformat în lege. Ideea a fost însă înfăptuită 
în alt chip. 

După propunerea lui JST. Creţulescu, prim-miuistru 
şi ministru de interne, Consiliul de Miniştri ÎL autoriză 
la 27' Iulie 1862 să ceară Domnului să numească o 
Comisiune din-oameni cu cunoştinţe, care să se ocupe 
cât mai iii grabă cu unificarea legilor şi să pregătească 
proiectele până la întrunirea Adunării legiuitoare. •• 

Domnul .încuviinţează propunerea şi prin decretul 
Nr. 551 din 27 Iulie 186a' numeşte ca membri în -acea 
Comisiune pe: Dimitrie Roset, Ludovic Stege, .Co-
stache Donescu, membri ai Curţii de Casaţie, Tudor 
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SCAKI.AT CAIJMACII DOMN AI, MOI,DOVEI iSu—If) 
Its:-en d» Krli-.illy la Codul grecesc al Domnului 

I>in X. Iorţa: Portretele Domnilor Români 

Vei=a. procuror la aceeaşi instanţă, Gli. Creţeanu, 
Gris». Kilitis, preşedinte al Curţii de apel, secţiunea II, 
I). P. Marţian, şeful oficiului statistic, Petrache Teu-
leseu, administrator general al temniţelor. 

Comisiunea avea sâ se ocupe de unificarea legilor, 
în genere. Intru cât codul civil, şi procedura erau cele 
mai cerute a început să se ocupe de cel dintâi. Î a 
fineîe lui August 1863 cerea să i se triraeată proiectul 
pentru materia căsătoriei, care fusese făcut în timpul 
lui Vodă Ştiibey, iar în Octomvrie cerea autorităţilor 
judecătoreşti să arate grabnic «viţiile şi neîndepli-
nirile» constatate în legile în vigoare. Unele materii 
din cod au fost trimise să fie lucrate de Consiliul in¬ 
spectorilor judecătoreşti. Couiisiuiiea a continuat să 
lucreze in i&fa, 1S63 şi 1S64. Se aştepta ca lucrarea 
sfi fie terminată la sfârşitul anului 1863 căci Domnul 
anunţa în mesajul dela 3 Noemvrie 1863 că «se va 
depune legea pentru unificarea codicilor, civil, penal 
şi comercial in toată România ». Ministrul de Justiţie 
a depus tea, la 15 Ianuarie 1864, numai cartea I, II 
şi 4 titluri din cartea III, adică 1,293 articole. Acestea 
au fost trimise spre examinare Comishinii judecăto¬ 
reşti a Adunării şi acolo au rămas. Din arătările lui 
Alex. Creţescu, care a luat parte la întocmire, ar 
reieşi că a alcătuit un proiect, care cuprindea numai 
717 articole. In referatul Ministerului de Justiţie Nr. 

« Qoo din 23 Noemvrie 1864 se vorbeşte însă de o 
«condică civilă ce fusese elaborată încă din anul 1862 
şi 1863 de o comisiuue ad-hoc». Faţ^ ( l e ftrillnnli; 

menţionatelor acte oficiale şi de modul cum s'a desă¬ 
vârşit întocmirea lui trebue să admitem că neon C«-
misiune a făcut proiectul întregului »"f1 

putut fi votat de Adunarea legiuitoare. 
era amânată pentru cine ştie când. 

Se ştie că la 2 Mai 1864 Vodă Cuza a făcut lovtttit.t 
de Stat, silit de greutăţile ce întâmpina pen t ru rvaii-
zarea marilor reforme sociale dar şi pentru ti K"}™ 
opera de consolidare a Statului, în care intra şi unifi¬ 
carea, aşa de mult întârziată. 

In virtutea Statutului a înfiinţat CgnKJlm[ <Jk J i t a i . 

a^etistalrerjura'să'se'.'ocupeîn prini rând t o t d e k'Ktu 
civilă şi procedura ei, La 11 Iul ie 1864, în u n i m 
raportului ministrului de Justiţie P . Orbescu, Domni¬ 
torul a invitat Consiliul de Stat sa sar"ocupe cu d a i Mi¬ 
rarea proiectului de lege civilă, ^ p r e acest s fârş i t 
trebuia să aibă hi vedere condica italiană, su ş t e a r g ă 
din ea articolele care n'ar fi potrivite cu treiîiiîuţ*?Ier 
ţării noastre şi să formuleze altele pentru mater i i c:\rti 
sunt cu totul locale şi pentru care, nu vor fi dispoziţ i i 
în arătata condică. • 

Ministerul Justiţiei a trimes, împreună cu proiec tu l 
codului italian, al lui Pisanelli şi « un proiect de aulice 
civil elaborat deja în anii 1862—1863 ca să-l completeze 
în toate -părţile sale». 

După o părere răspândită, C. Boşi cin 11, vice-preşe-
dintele Consiliului de Stat a împărţit între HKiuhiît 
acestui Consiliu, la 10 Octomvrie 1864, materiile mriuEui 
civil. Din reunirea lucrărilor s'a format codul, wire 
era gata pe la 20 Noemvrie, adică î.n mai puţin de ti 
săptămâni. 

Materiile codului ar fi fost împărţite awfcfel: lui I . 
Strat şi Al. Papadopol-Calimach li a'au dat cur ten I 
cu titlu preliminar, cartea II, privilegiile şî ijmlwile 
şi exproprierea silită; lui Al. Creţescu şi O. A]xis!«-
leauu li s'a dat partea privitoare la căsătorie, vAnuisirt;, 
schimb, contract de închiriere, societate, împrumut, 
depozit, sechestru, contracte aleatori^ nuindut, cau¬ 
ţiune, trausacţiune, constrângere corporală în Minierii.' 
civilă, zălog, prescripţie; lui Gh. Vernescil i H'CII.I dat: 
succesiunile, donaţiunile între vii, testamentele;, oKr-
gaţiunile convenţionale şi angaja mente le X fir fi CM-
venţiuni. 

Unul dintre aceştia, Alex. Creţescu, a spus m 
comentariul său asupra codului că pentru a, ier-
mina — redacţie şi discuţie — proiectul cmluliu 
civil. Consiliul de Stat n'a avut mai mult de 6 niipliV 
mâiu. De aci reiese că au avut tin text pe ea re l-au 
discutat şi i-au dat redapţia definitivă. Cum n'jui 
avut în vedere proiectul italian, de sigur că ]>iY>ic;etul 
pe care l-au discutat a fost cel întocmit de Comisia 
din 1862—1863. împărţirea materiilor a fost faciitfl 
deci numai pentru acea discuţie şi reductavp. 
definitivă, în care, de sigur, s'au intratlus şi 
anumite părţi din proiectul italian; poate to t d t i m c i 



LEGISLAŢIA CIVILĂ 375 

s'au introdus şi părţile din legea ipotecară belgiană. 
In tot cazul pentru o traducere, cercetare serioasă 
a modificărilor introduse, discuţii şi redacţie, timpul 
de 6 săptămâni ar fi fost prea scurt, mai ales când 
ştim că pentru proiectul din 1862—1863 Comisia 
lucrase mai bine de 1% au. 

De altfel aceasta rezultă şi din faptul că lucrarea 
n'a fost înaintată deodată, ci în părţi, către Preşedinţia 
Consiliului. I.,a 12 Noemvrie 1864 erau gata şi aprobate 
de Consiliul de Stat 4.60 articole, pe care a doua zi 
MîlwiJ Kogalnicwmu, preşedintele Consiliului de Mi¬ 
niştri, le-a înaintat ministrului de Justiţie. La 18 
Noemvrie au fost trimise articolele până la 1015 
inclusiv. A doua zi, 19 
Nneinvrie, mi fost îna¬ 
intate până la 1234,, iar 
la 25 Noemvrie până la 
sfârşit, cu numerotaţia 
greşită 1936, uneori 1935, 
în loc de 1914, 

Este greu de admis ca 
dela 18 Ia 19 Noemvrie 
să se dea o formulă defi¬ 
nitivă articolelor 1015— 

î. 
t 

1234 
materiile cele mai deli¬ 
cate, a obligaţiunilor, şi 
în care s'au mai făcut 
şi modificări, dacă n'arfi 
avut un text pregătit, 
asupra căruia au urmat 
discuţii între 10 Octom-
vric şi 12 Noemvrie, iar 
după această dată i s'a 
făcut ultitnti verificare, 

De altminteri este de 
relevat că în adresa dela 
laNoemvric pentru înain¬ 
tarea textelor către Pre¬ 
şedinţia Consiliului se 
întrebuinţează, pentru lu¬ 
crarea trimisă, expresia: 
«aprobată t> iar fu cea 
dela 18Noemvrie: «după 

codul italian, iar ministrul Justiţiei — aşa cum spune 
în referat—să nu mai pomenească de acet cod şi să 
fi însărcinat Consiliul de Stat să ia în a luî cercetare 

• condica civilă elaborată în 1862 şi 1S63, 
Dacă astfel s'au desfăşurat împrejurările, nu trebue •, 

să mai surpindă timpul de 6 săptămâni, cWiJiul~de* | 
Stat, în acest timp, a cercetat numai şi a completat '' 
luTprbiect. 

Codul civil este deci în cea mai mare parte J 
opera Comisiunii, care lucrase în,1862, 1863, poate şi I 
începutul anului 1864, operă cercetată, şi completată Je—j 
Consiliul de Stat. 
"Xa 25 Noemvrie, Consiliul de Miniştri a aprobat 

sancţionarea, iar la 26 No¬ 
emvrie 1864 noul cod a 
fost sancţionat de către 
Domn. 

Publicarea mi s'a făcut 
într'un număr al Moni¬ 
torului Oficial, Ea a îti-
ceputla 4 Decemvrie 1864, 
a continuat în mai multe 
suplimente şi s'a terminat 
de abia la 10, Ianuarie 
1865. Deoarece s'au stre¬ 
curat greşeli şi în manu¬ 
scris şi în Monitor, textul 
exact a fost publicat in 
Aprilie 1865 într'o ediţie 
oficială,împărţită instan¬ 
ţelor judecătoreşti, 

Printr'o hotărîre dela 
29 Decemvrie 1864 Vodă 
Cuza aprobă propunerea 
ministrului Justiţiei ca 
noul codice ij-iind rezul¬ 
tatul ideilor regeneratorii» 
ale Domnului să poarte 
numele ăeAlexandruIoan. 

Codul urma să fie pus 
în vigoare la 1 Iulie 1865. 
Printr'un decret domnesc 
deîa 30 Iunie a fost amâ¬ 
nată punerea în vigoare 

S U T Z U noMK AI , I I O I , D O V I Î I isi5—21 
nescii t!c L. Dupfi 

Dl» A'. Iot%n: l'oitrctefe Domnilor Roinflullor 
l l \ . J ( l J . ^ AH. 'V .11LV *1V- 1 T U L I U » . 1 — " " " J. • " " • • ~O 

cercetarea lor de către Consiliul ele Stat» iar nu pentru 1 Decemvrie: 1865,jdeoarece nu erau terminate 
«întocmirea», «alcătuirea'•"Mu alta similară. Consiliul 
tiu Stat deci aproba, cerceta ceea ce era făcut, iar 
nu întocmea el. 

Acest mod de lucru reiese şi din referatul citat 
dela 23 Noemvrie al Ministerului de Justiţie către 
Consiliul de Miniştri. Aci se arata că Ministerul Ju¬ 
stiţiei a însărcinat Consiliul de Stat <i a lua în a sa 
cercetare condica civilă ce fusese elaborată încă din 
atntl 1862 şi 1863 de o ooniisiune ad-hoc, a o com¬ 
pleta în părţile sale», Prin urmare Consiliul de Stat 
n'a făcut decât să cerceteze şi să completeze operaComi-
siimn din 1862—-1863. Recomandaţia domnească de a 
avea în vedere proiectul italian n'a fost urmată în 
sensul indicat ci mimai pentru un număr redus de 
articole. Probabil că clăi ar Domnul a părăsit reco-
mandaţia sa, în urma explicaţiunilor ce i s'a dat, 
fiindcă altminteri ar fi curios ca el să fi recomandat 

nici legea de organizare 'judecătorească, promulgat! 
la 7 Iulie, nici legea de procedură civilă promulgată la 
11 Septemvrie, legi necesare pentru aplicarea 
noului cod. 

S'a contestai: valabilitatea acestei amânări, dar s'a 
hotărît că a fost legală pentritcă, potrivit art. 3 
din Statutul dela 2 Mai 1864, Domnul avea dreptul 
să ia anumite măsuri, când Adunările legiuitoare erau 
încliise, cit condiţia ca la prima lor întrunire sa se 
arate motivele şi rezultatele acelor măsuri, ceea ce, 
în chestia amânării, s'a făcut în mesajul din toamna 
anului 1865, 

Decemvrie 1865. 

1928 şi din Basarabia, 
vechiul Regat, iar dela 1 Iunie 
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Pentru întocmirea noului cod — după cum s'a 
arătat — a fost folosit, în cea mai mare parte, codul 
civil francez dela 1804. El însă nu este o simplă tra¬ 
ducere, cum se crede de mulţi. Alcătuitorii au căutat 
să îmbunătăţească textul francez, să rezolve contro¬ 
versele, să înlăture unele dispoziţii, ţinând, seamă de 
doctrină, în special de pareriJe lui Marcade, de juris-
prudenţă, de concepţiile timpului şi de stările de 
lucruri'dela noi, Cercetarea nepărtinitoare dovedeşte 
că în multe părţi au reuşit, încât nu este îndrăzneală 
să se afirme că la 1S65 codul nostru civil era mai 
înaintat decât codul francez în multe privinţe. 

Cu această dorinţă de a face ceva mai bun autorii 
au folosit, pentru materia ipotecilor, legea belgiană 
din 16 Decemvrie 1851. Ei, însă, n'au adoptat în în¬ 
tregime acea lege ci au mai păstrat şi unele texte 
din codul francez. De aci s'au 
ivit dificultăţi de interpretare. 

Pe lângă acestea a fost în¬ 
trebuinţat — aşa cum recoman¬ 
dase Domnul — proiectul codului 
civil italian al lui Pisanelli, care 
în diverse părţi reprezenta un 
progres faţă de cel francez. Nu 
s'a putut stabili cu toata pre-
ciziunea influenţa acestui proiect; 
totuşi aproape 70 articole sunt 
luate din legea italiană sait in¬ 
fluenţate. 

Intre izvoarele codului civil 
trebue să menţionăm şi dreptul 
civil anterior al celor două Princi¬ 
pate, care a fost întrebuinţat, 
insă, într'o foarte slabă măsură. 
Este necontestat că de aci au fost 
luate art. 145 privitor la rudenia 
din sf. botez, art. 215 referitor la 
divorţ pentru vrăjmăşie şi art. 684 
privitor la dreptul de moştenire 
al văduvei sărace. 

In condiţiile arătate mai sus şi cu folosirea acestor 
izvoare a fost întocmit codul civil, izvorul cel mai 
important al dreptului civil român de azi, 

^ Xu trebue să credem, însă,că după 1 Decemvrie 1865 
n'a mai rămas în viaoare ninuV A\nrlri>/hUil nmi nmievinv 

ALEXANDRU DIMITKIB 8HICA DOMNUL 
Titan ROMâNSşxr, 1834—184* 

Desen ăe -Doiissaull 

El îşi are apoi aplicare pentru actele şi f ap lele ju¬ 
ridice anterioare lui 1 Decemvrie 1865, 

E adevărat că aplicarea normelor de drept ttiitojidî 
codului civil se întâlneşte tot mai ra r , faţa di! k-gl-
ferările din ultimul timp; totuşi el t rebue menţionat 
între izvoarele dreptului civil de a.?Â, 

Enumerarea acestor izvoare ttebvte sit ciipriuiift 
şi obiceiul. Afară de cazurile când ar in t ru în ctn-n *« 
n'a rămas abrogat prin art, 1914 o. eiv., di iur iitvst 
cod menţionează obiceiul ca izvor de drept , e;i :hi 
materie de servituti de locaţiune. 

Cele expuse ne dau tabloul izvoarelor dn-jituluf 
civil care trebuia să fie aplicat după X Deceiuvni' I^IJ.Î-

Peste puţin timp VodăCuza este det ronat , ;,i iui 
avut loc mari prefaceri în viaţa Sta tu lu i luviim. 
Codul civil a rămas în vigoare dar iiwncle i-a /<'*£ 

schimbat, La 16 Iun ie iUCifi Con¬ 
siliul de Miniştri motivrtiul <•* 
noul cod civil « u este, cu I.KI-
recare modificări, dmrttt cel 
francez care nu poa te fi dcseuuuit 
cu alt nume decâ t al 9 gloriosului 
şi nemuritorului si\n autor o .Na¬ 
poleon I, a l iotar î t să nu itini 
poarte numele lui Alexandru 
Ioanei să fie desemna t iui illlul 
de «codice civil» e u e i u c 11 fn^t/ 
votat, decretat şi m'iiinuk&tf' 
Hotărirea, care"privea tjt i:c!i'l.'im: 
coduri, a fost aprobaţ i i d<» I' 
nitorul Carol şi publ ica t» in 
nitorul Oficial diii 23 Juiint 

Introducâniltf-se 
dela 1866, codul civil a (Ywl lîîH.'it. 
neatins. S'aprev&KUt minuti (nit, 
131) că vor fi revizuiţi! loMi: 
codicele şi legile existenţi* b[*Tr 
a se pune în txrtnouiv. cu tnrWH 
Constituţie. 

Până la răsboiul mondial codul- civil ti fost pre^x 
puţin modificat. Cea mai . impor tanţ i i 1 unciiCiiMiv 
a avut loc de abia la 1906 cu p r iv i re In c t i ¬ 
torie, divorţ, nlîlTfle*!?*"şT'™rmop*ţiiiue, I K'UU afluv 
însă unele schimbări prin textele a l t o r K'JU .̂ i n».ti 
ales i-au fost completate unele ma te r i i . în <A-
drul restrâns al acestei expuneri vom. nn>nţfr<i!:s 
câteva. 

'aimai rămas în vigoare nimic âindreptnl civil anterior, 
A nn ar t i^za^ c civ. au fost abrogate Codicii 

Lomnilor Calimach şi Caragea şi orice alte legi civile câteva 
^ ^ f : ^ Astfel prin Constituţie şi diversele ei mortifii-Mfo 

t i " T ' "te aU f ° S t " b r ° g a t e ta i m t r i d t l i â i / i H l J tot ce nu este conform regulilor prescrise 
civil. De aci rezultă că dispoziţiile care p 
trarii codului au rămas în vigoare. Şi acestea se în¬ 
tâlnesc în tot cazul în materii pe care codul nu le-a 
reglementat; de pildă în materia subsolului, a apelor, 
a numelui, etc, mai ales în privinţa drepturilor 
moşnenilor şi răzeşilor. 

Afară de aceasta prin art. 1415 c. civ, s'a interzis 

ciilor din 1867 cu putere de lege, p r i n legea 
din 1895, prin legea minelor din acelaşi an , prin 
cedura civilă dela 1900. 
^Modificări şi completări mai i m p o r t a n t e aii 

făcute în timpul răsboiuluî şi clupg, r ă sbo iu . . 
legile privitoare la închirieri, sirecesiuuile ccl.011 

în răsboiu şi apoi pentru toate succesiunile , n 
proprietăţii subsolului, ape, energie, 

şi ele vor fi cârmuite după 
născut; deci iată altă 
a rămas în vigoare. 

Îau ^T^ ^ ^ ' 
care S^S t tT^- f ^ ^ "$' ° nMalţl"tw "^ care ciala menta insa legea dm Apnhe 1933 pr in care s'îi 

desltinţat incapacitatea femeii mă r i t a t e şi a'ix înftt | t-



LEGISLAŢIA CIVII/Ă 377 

tmt egalitatea civilă a femeii, înlăturând astfel şi | 
una din criticile aspre aduse codului. ' 

Tot aci trebue să menţionăm şi introdîtcerea lui în 
Basarabia.Tfcţi fuseseră introduse încă dela 1918, 
dar la J Iunie 1928 a foat extinsă cu toată legislaţia 
românească, în această provincie, lăsându-se acolo în 
vigoare- numai câteva dispoziţii din dreptul anterior. 
Extinderea a dat cele mai bune rezultate din toate 
punctele de vedere, 

Codul civil a {ost deseori criticat, atât cu privire la 
introducerea lui, cât şi în privinţa stării iui actuale, 

S'a spus, între altele, că a fost lucrat în grabă, că 
am inul Le greşelide redacţie, 
vă a fost o simplă tra¬ 
ducere a unei legi străine 
de firea poporului nostru, 
de instituţiile noastre, că 
prin introducerea lui s'a 
rttpt legătura cu trecutul, 
etc, 

Criticile sunt în cea mai 
mare -parte nefondate sau, 
în tot cazul, exagerate si 
le-;uu combătut pe larg de¬ 
seori. 

1 >in cele expuse aci se 
vede că u'a fost alcătuit 
în grabă, afară numai, dacă 
nu s'ar pretinde zeci de ani 
pentru uu cod, S'au stre¬ 
curat unele greşeli de re¬ 
dacţie clar care nu sunt nu¬ 
meroase şi pot fi observate 
uşor. ,% în care lege, nu 
se văd greşeli? 

Iţi u'a fost o simplă tra¬ 
ducere ci reprezintă o îm¬ 
bunătăţire vădită a codului 
francez, N'a fost cu totul 
străin de dreptul nostru an¬ 
terior şi n'a fost nepotrivit 
cu ceea ce era atunci la 
noi. Cercetarea normelor 
noastre juridice anterioare duce la concluzia că ele 
erau aproape aceleaşi cu cele introduse, având ca bază 
principală romanitatea. De altfel—cum am observat 
şi uită dată — dacă acest cod ar fi fost nepotrivit 
pentru poporul nostru, n'ar fi fost suportat de acest 
popor aproape 73 ani dintre care 40 ani aproape 
fără nici a modificare. Oricât de răbdător ar fi poporul 
roman l-ar fi înlăturat sau măcar l-ar' fi modificat 
fundamental. 

In loc de această soarta, codul a fost primit, adoptat 
prin legi, doctrina, jurisprudenţă, a pătruns adânc 
în sufletul poporului, încât s'a naţionalizat pe deplin 
şi-1 putem numi pe bună dreptate « al nostru». 

Nu e întemeiată deci nici învinuirea că prin 
introducerea lui, datorită unei liotărîri grăbite, s'ar fi 
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legătura cu trecutul, 0 simpiă privire a evoluţiei 
juridice din deceniile anterioare arată că introducerea 
întregei legislaţii dela 1864—1865 şi mai ales a codului 
civil era ultima etapă a mişcării de adaptare la noi 
a civilizaţiei occidentale., în deosebi franceză. Atunci 
sau peste câţiva ani rezultatul era. să fie acelaşi. 
Introducerea codului, ca de altminteri şi a celorlalte 
legi, la 1864, fără amânare şi discuţii lungi, s'a impus 
din ncesitatea foarte urgentă a unificării legislative, 
Şi pentru aceasta au luat tot ce era mai bun atunci: 
codul civil francez, din care mai introduseseră părţi, 
pe care-1 cunoşteau mulţi şi pe care l-au făcut şi 

mai bun prin modificările 
introduse, • 

Pentru vremea de azi i 
se aduce învinuirea că este 
învechit,înapoiat.Este ade¬ 
vărat că are unele imper¬ 
fecţiuni clar nu aşa de mari, 
cum le cred cei ct-1 judecă 
aspru. Şi apoi acestea 
dispar încetul cu încetul. 
Greaua învinuire derivând 
din Jncajjadţatea^jfjrneu 
măritate a fost înlăturată 
c&iar înaintea Franţei. S'au 
început şi lucrările pentru 
cărţile funduare. S'a mo¬ 
dificat şi partea referitoare 
la actele stării civile, deşi, 
se pare, nu cu rezultate 
mulţumitoare. 

Din învinuirile mari au 
rămas: Căutarea paterni¬ 
tăţii, şi situaţia copiilor 
naturali, dreptul de succe¬ 
siune al soţului supravie¬ 
ţuitor, 

Cât priveşte învinuirea 
că n'ar corespunde noilor 
concepţii, şi noilor formule 
din alte coduri s'a dovedit 
că graţie însuşirilor sale 

şi în special principiilor sale generale s'a putut 
adapta diferitelor prefaceri sociale şi a putut satis¬ 
face, prin minunate construcţii jurisprudenţiaîe, ce¬ 
rinţele vremurilor, 

4 Bătrân — ziceam altă dată — prin anii ce i-a 
trăit la noi, el poate deveni şi devine mereu tânăr, 
sorbind din apa vie.a vieţii şi respirând din atmosfera 
veşnic în transformare». 

Cu fond roman, devenit românesc prin atâţia ani 
de viaţă, codul nostru civil, susceptibil de îmbună¬ 
tăţiri, trebue să devină legea întregului neam roma- . 
nesc, fie ca bază a ceea ce s'ar clădi în vederea uni¬ 
ficării, fie — curn cred mai bine şi cum cer interesele 
consolidării grabnice —prin , extinderea .lui. peste 
toate ţinuturile unde flutură drapelul României. 
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CIVII/ ACTUAL 

PERSOANE 

Raporturile juridice decurg din actele săvârşite de 
-persoane; raporturi de caracter familiar, sau raporturi 
cu caracter patrimonial; aşa dar, elementele compo-

I nente ale actului juridic sunt persoanele]ca elementul 
I dinamic (adică dina căror voinţă ia naştere actul), şi 
r inPiwirile ~ caelementul' static. 

Ctivailtul de'" « persoană » se aplică oricărei fiinţe, 
care poate fi titulară a unui drept, sau în alte cuvinte, 
care poate figura într'un raport juridic. 

Sunt două feluri de persoane: persoanele fizice, 
adică persoanele propriu zise (fiinţe omeneşti) şi -per¬ 
soanele juridice, sau morale. 

A, Persoanele fizice, Personalitatea începe 
în momentul naşterii. In mod excepţional, legea ad¬ 
mite că copilul conceput este capabil să dobândească 
drepturi chiar înainte de a fi născut; astfel, dacă o 
succesiune se deschide în favoarea unui copil care nu 
este încă născut, legea îl considera ca o persoană având 
vocaţiuneade a succede, cu condiţiunea să fi fost con¬ 
ceput la epoca deschiderii succesiunii (v. art. 654 şi 
808 c, civ.). 

Personalitatea . se sfârşeşte în momentul morţii; 
persoana decedată încetează de a mai putea dobândi 
drepturi sau a contracta obligaţiuni, iar patrimoniul 
sau, privit ca o universalitate de drepturi şi de obli¬ 
gaţiuni, trece moştenitorilor săi. 

B, Persoanele juridice. Sunt astfel de¬ 
numite asociaţhmile sau grupările de oameni, urmă¬ 
rind un scop comun şi determinat. 

Există două categorii de persoane juridice: per¬ 
soanele juridice de drept -public*) şi persoanele juridice 
de drept privat. Acestea sunt asociaţiunile formate de 
particulari, urmărind interese comune; ele pot avea 
un patrimoniu, propriu, distinct de al componenţilor. 
Tot persoană juridică de drept.privat trebue consi¬ 
derată şi jondaţiunea, adică instituţiunea creată de 
un particular prin afectaţiunea unor bunuri la atin¬ 
gerea unui scop determinat şi de interes obştesc, cum 
ar fi întemeierea şi întreţinerea unui spital, crearea 
unor premii literare, a unor şcoli, etc. 

Asociaţiunile şi îundaţiunile, care alcătuesc lao¬ 
laltă"'"categoria "persoanelor" juridice de drept privat, 
nu sunt învestite cu calitate de persoană juridică prin 
însuşi faptul creărivlor, Dobândirea personalităţii ju¬ 
ridice este subordonată, în dreptul român, îndeplinireî 
unor anumite condiţiuni legale: societăţile corner-
cile dobândesc personalitatea juridica" de "'îndată 'ce 
^ ă T & f a t ' ^ a 7 e g a i r ^ 
"Eeco'rnerciale-~şi-"fotirlîtţtunile sunt supuse formelor 
cerute de legea din 5 Februarie 1924. 

Numele 
Prin nume, se înţelege cuvântul care serveşte la 

desemnarea şi individualizarea unei persoane. Numele 
unei persoane se compune din două părţi: 

A. Pronumele, care este iui element de identificare 
individuală în interiorul aceleiaşi familii. 

]) Vezi Enc. Rom. I, pag. 203, 

B. Numele • propriu zis, sau numele patronimic, 
care este comun tuturor membrilor unei familii şi. 
care se transmite din tată în fiu, drept semn exterior 
al filiaţivmei legitime. 

Femeea îşi pierde numele familiei prin efectul cu¬ 
sătoriei, dobândindu-1 atunci pe al bărbatului; de¬ 
cesul acestuia n'are de efect ca văduva să-şi reclnltîln-
dească numele familiei de origine, spre deosebi fu do 
divorţ. 

^Portul numelui patronimic este o prerogutivit a 
persoanei. Oricine trebue să aibă uri nume de fam ifttv 
-Aceasta necesitate este exprimată de lege şi cores¬ 
punde cu grija individualizării persoanelor în mediul 
social, pentru motive de ordine publică. De aceen, 
legea impune în materie de nume păstrarea anumitor 
norme; în principiu, numele nu poate fi schimbat «ait 
modificat, afară de anumite împrejurări, ermmîlmte 
de lege în mod limitativ şi sub condiţiuuea respec¬ 
tării anumitor forme cu caracter publicitar şi ndmi-
nistrativ. 

Reglementarea regimului numelui este conţinuta 
în legea din 8 Aprilie 1936. 

Domiciliul 
Un alt element de indentificare şi diferenţiere a 

persoanelor îl coustitue domiciliul. Prin domiciliu, 
se înţelege locul unde persoana are principalul ci 
aşezământ, unde locueşte în mod obicinuit, cu fa¬ 
milia sa, unde îşi exercită meseria sau unde are prin¬ 
cipalele interese. 

O persoană nu poate avea decât un singur domiciliu. 
Pe temeiul regulei unităţii domiciliului, s'a întemeiat 
regula determinării competinţei hi materie personalii 
şi mobiliară. Când creditorul intentează debitorului 
un proces, legea îl obligă să introducă acţiunea la 
instanţa în circumscripţia căreia este domiciliat de¬ 
bitorul. Părţile dintr'un contract pot însă deroga 
dela această regulă de competinţă şi sa hotărască, 
în ipoteza unui eventual litigiu, ca procesul sS fie 
judecat de o instanţă deosebită, pe care o aleg do 
comun acord. Această înţelegere se numeşte alegcr£_ 
de domiciliu (art. 97 c. civ.). 

Statul civil 

Expresiunea de stat civil aplicată unei persoane 
grupează diferitele atribute constitutive ale perso¬ 
nalităţii. Aceste atribute sunt referitoare la araţ-Jo-
nalitate, la capacitate, căsătorie sau filiaţiune, InUn-
nirea acestor diverse însuşiri constituesc statul peţ-
soanei, după care sunt determinate drepturile şi 
îndatoririle sale faţă de colectivitatea socială şi faţft 
de familia din care face parte. 

Statul, sau într'un înţeles mai restrâns stare ii ci¬ 
vilă, întruneşte elementele de determinare a per¬ 
soanei: numele, filiaţiunea care îl leagă de pnrinţi, 
vârsta, de care depinde aptitudinea de a lua par te 
la acte juridice, precum şi diverse întâmplări modifi¬ 
catoare ale statului persoâ5ei7~cuTn^r~"fi eSsiltoria, 
despTfţemă;~*âd'optaţiimea7 legitimaţiunea, emaiiei-
paţiunea, punerea sub consiliu judiciar sau- s u b 
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interdicţie, etc. El dă persoanei respective o fizionomie 
juridică determinată, care — cel puţin în privinţa 
unor anumite elemente de bază — prezintă o oarecare 
fixitate, ca de pildă, naţionalitatea, numele, fili-
aţiunea. Aceste elemente, cari sunt încorporate per¬ 
soanei, uu sunt în principiu susceptibile de modificări 
decât în împrejurări cu totul excepţionale. legile 
obicmuesc să emimereze în mod limitativ aceste îm¬ 
prejurări, cerând să fie aduse la cunoştinţa terţilor. 
Naţionalitatea se poate pierde prin dobândirea su-
puşeniei altei ţări (naturalizare); numele se poate 
schimba pentru anumite motive stabilite de lege; 
iar filiaţiunea poate fi modificată în urma unor con¬ 
statări verificate de justiţie. Dar aceste cazuri sunt 
excepţionale. Intr'o legislaţiune bine concepută, sta-
reai.jciyjlă.,.coresjHinde cu identificarea persoaueij; ea 
cuprinde toate atributele personalităţii. Apărarea lor 
este asigurată pjinţrj)_serie_de_acţiuni, numite acţiuni. 
de stat, destinate să menţină stabilitatea statului 
avuT Acţiunile de stat urmăresc fie apărarea stării! 
civile, fie modificarea ei (în cazul când o persoană ar 
fi uzurpat o stare civila de drept la care n'are dreptul), f 

Din faptul că o persoană trăeşte în societate sub 
un nume bine cunoscut şi bucurându-se de o stare 
civilă determinată, se naşte prezumţiuuea că elemen¬ 
tele stării sale civile sunt conforme cu realitatea. 
Această prezumţiune se numeşte posesiune de ste/| 
In marea majoritate a cazurilor, posesiunea de stat 
se potriveşte cu adevărul; când, un copil este crescut 
şi îngrijit de părinţi, este normal ca acest copil să fie 
considerat ca fiul lor, căci nu este verosimil să crească 
un copil, care să uu fie al lor. De aceea, posesiunea 
de stat este admisă de lege ca dovadă a filiaţiunei, în 
lipsa actului de naştere (art. 21)3); iar când actul de""j 
naştere este conform cu posesiunea de.stat, stareaJ 
civilă este inatacabilă (art, 294). 

Adele de stare civilă 
Legea impune ca toate evenimentele susceptibile 

să modifice starea civilă a persoanelor să fie constatate 
într'o formă determinată, care să nu fie de natură a 
da loc la contestaţiuni. 

Organizând un sistem temeinic de dovezi pentru 
diferitele elemente ale stării civile, legea a avut în 
vedere uu numai interesele directe ale persoanelor —„ 
ea a socotit că şi terţii au interes să fie informaţi 
asupra modificării stării civile. 

Sistemul legii (v. art. 21—86 c. cîv. şi legea din 25 
Februarie 1928) coustă din următoarele măsuri; 

a) La primăria fiecărei comune, sunt ţinute registre 
speciale, hi care se trec naşterile, căsătoriile şi decesele. 
Fiecare înregistrare constitue un act de stan civilă, 
care este întocmit de primar, acesta avâucTcTilifiatea 
de ofUer^ fl£ sjăni civile. Legea dă în competinţa ofi-
ţerHm^tărlî""cfvii(e"'atribuţ(iinea de a celebra căsă¬ 
toria. Actele de stare civilă sunt ade_jtuteMke\'i 

h) Orice schimbare în starea civilă a unei persoane, 
întemeiată pe un act de stare civilă, pe un act admis 

, de lege sau o hotărîre judecătorească, se trece în 
menţiune (adică prescurtat), pe actul ele naştere al 
l^^âB.dJa-care^sei'eferă^.sqhirnbarea) Actul de naş:"i 
tere capătă deci caracterul unui adevărat cazier civil, j 

c) Registrele stării civile sunt ţfiubiicej şi pot fi 
cercetate de orice persoană, prin mijlocirea funcţio¬ 
narilor oficiului de stare civilă. Legea autoriză oficiile 
de stare civilă să elibereze la cererea celor interesaţi 
şi fără justificarea vreunui motiv, copii după actele 
trecute în registre; aceste copii se numesc ex£zacte. 
Particularitatea extractelor este că, deşi fiind numai 
copii de acte, totuşi au o forţă probantă egala cu 
actele originale, l**"'' 

Căsătoria 
Căsătoria este un act cu caracter pur civil. Art. 23 

din Constituţie arată mimai că soţii trebue sa cele¬ 
breze căsătoria civilă înainte de cea religioasă. 

Celebrarea căsătoriei are loc înaintea ofiţerului de 
stare civilă din comuna unde domiciliază soţii. Ea 
este precedată de publicaţiuni (art. 49 şi urm.). 

Condiţiuni centte prin căsătorie, Bărbatul trebui1 

să fie de 18 ani împliniţi, iar femeea de 15 (art. 127), 
Insă Regele poate acorda în anumite împrejurări 
dispensă de vârstă. 

Legea cere ca bărbatul şi femeea să se înfăţişeze 
în persoană înaintea ofiţerului stării civile pentru a 
manifesta în mod categoric voinţa de a se căsători 
(art, 61 şi 129). Când viitorii soţi (sau unul clin ei) 
sunt minori, adică n'au ajuns la vârsta de 21 de ani, 
legea cere şi consimţimântul părinţilor (ait. 131); 
în lipsa părinţilor, minorul trebue să obţină consim¬ 
ţimântul ascendenţilor (art, 133); dacă părinţii şi 
ascendenţii au murit sau uu-şi pot manifesta cousiui-
ţimâutuî (în ipoteza când ei ar fi absenţi sau interzişi), 
consimţimântul este dat de tutor. 

împiedicări la căsătorie. Legea prevede anumite 
împrejurări, cari constituesc piedici la contractarea 
căsătoriei. Acestea sunt: 

ia, Starea chilă de persoana căsătorită. Legea (art. 
130) impune soţilor obligaţiunea de a nu contracta 
altă căsătorie înainte de desfacerea celei dintâi; încât, 
o persoană ca să se poată căsători, trebue să nu fie 
deja căsătorită. Călcarea acestei reguli constitue de| 
lictul de biganriej^^ iSe j ţ^^ l fŞe^ţŢ_^[3 c. peit) 
""'frTermenuTde văduvie. Femeea mTpoate contracta 
căsătorie nouă decât după trecerea unui termen de zece 
luni dela desfacerea căsătoriei precedente (art. 210). 
In caz de desfacerea căsătoriei prin divorţ, termenul 
de 10 luni curge fie dela ziua transcrierii sentinţei 
care a pronunţat divorţul, fie dela data hotărîrii 
care i-a admis cererea de părăsire a domiciliului con¬ 
jugal (art, 278). 

Această piedica vremelnică de a se recăsători este 
motivată de grija a uu se da loc la vreo nesiguranţă 
în privinţa paternităţii copilului ce l'ar naşte femeea 
în primele luni ale nouei căsătorii; de aceea art. 278 
declară că termenul de 10 luni poate fi micşorat în 
cazul când femeea ar fi născut în acest interval. 

30. Rudenia sau alianţa în linie directă constitue 
o împieclîcariFlI'căsătorre'ra'şa dar, nici un descen¬ 
dent sau ascendent al unuia din soţi nu se poate 
căsători cu celălalt (art. 143). 

In linie colaterală, art. 144 opreşte căsătoria între 
rude sau afini până la gradul al patrulea__i$£btsiv. 
Pentru căsătoriile dintre cumnSp~şT veri primari, 
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Regele poate îti anumite împrejurări, sâ acorde au¬ 
torizaţia de căsătoiie (art. 150). 

4°. Divorţ anterior. Soţii, odată divorţaţi, nu se mai 
pot recăsători (art. 227). 

50, Tutelă. îtitonil sau. curatorul nu se poate căsă¬ 
tori cu minora aflată sub tutela sa (art. 149). Aceeaşi 
piedică în privinţa tatălui, fiului şi fratelui tutorumi, 
până ce tutorul n'a fost descărcat de tribunal de 
gestiunea tutelei. 

împiedicările la căsătorie sunt absolute sau relative. 
Cele dintâi implică o interdicţuine generală de a se 
căsători cu ori şi cine: astfel, starea civilă de persoană\ 
căsătorită, Celelalte sunt întemeiate pe existenţa ' 
unui raport special între două persoane şi nu se aplică 
decât acestora. 

Călcarea împiedicărilor la căsătorie poate duce 
la sancţiunea nulităţii căsătoriei, atunci când este 
vorba de transgresarea unei împiedicări în legătură 
cu ordinea publică şi cu anumite consideraţinni de 
morală socială. Art. 166 tratează despre această 
chestiune, însă enumărarea sa este uecompletă. 
Intr'adevăr, pe lângă cazurile emunărate în suszisul 
text, căsătoria mai poate fi anulată pentru motiv 
de clandestinitate (când căsătoria a fost clebrată în 
mod ascuns) şi pentru incoinpetinţa ofiţerului stării 
civile. 

Divorţul 

Prin divorţ sau despărţenie,- se înţelege desfacerea 
căsătoriei, pronunţată printr'o hotărîre judecătorească. 

Căsătoria se poate desface prin divorţ: a) Pentru 
cauze determinate, cari sunt limitativ enumarate de 
lege. b) Prin consimţământul mutual al soţilor, care 
presupuue o cauză reală motivând renunţarea la 
traiul în comun (art. 211 şi urm., 254 şi urm.). 

Cauzele determinate, cari pot întemeia o cerere 
de divorţ sunt: a) Adulterul, b) Excese, cruzimi sau 
insulte grave, o) Osândirea la muncă silnică sau re¬ 
cluziune, d) Faptul mini soţ de a fi ateutat la viaţa 
celuilalt. 

Oricare ar fi motivul cererii de divorţ, aceasta este 
întotdeauna de competinţa tribunalului din judeţul 
în care soţii sunt domiciliaţi (art. 216). 

Hotărîrea de divorţ rămasă definitivă, trebue în¬ 
făţişată sub sancţiunea nulităţii în termen, de două 
luni ofiţerului de-stare civilă, care-a celebrat căsătoria, 
spre a fi înscrisă în registrul unde a fost .trecut actul 
căsătoriei desfăcute {art. 246 şi 247). 

Piliaţiunea 

legătura dintre părinţi şi copii se numeşte jMţaţwtte, 
care poate fi calificată de legitimă sau naturaîăTHupî 
cum copiii sunt născuţi din căsătorie sau în- afară de 
căsătorie, Ia sistemul codului nostru civil, filiaţiunea 
produce aceleaşi efecte între mamă şi copil, indiferent 
dacă copilul este legitim sau natural, Faţă de tată 
însă, filiaţiunea naturală nu crează nici nu fel de 
raport familiar sau succesoral; copilul natural rămâne 
străin de tatăl său, întru cât n'a fost -recunoscut de 
acesta într'una din formele prevăzute de lege. 

In materie de filiaţiune legitimă,- legea (art, 286) 
stabileşte pentru determinarea paternităţii legitime, 

o prezuinţiune după care bărbatul este tatăl copilului 
conceput în • timpul căsătoriei. Această regulii nu 
există în materie de filaţiuue naturalei, cercetarea 
paternităţii fiind interzisă, îu afară de « u u l de răcire 
(art, 307). 

Părinţii naturali pot însă recunoaşte pe copiii lor, 
în anumite forme determinate tle lege: a) prin netul 
de naştere al copilului; b) piiu act autentic posterior; 
0) prin actul de căsătorie al părinţilor (art. <\i\ ţi 304). 

\Copiii recunoscuţi conform legii de mitre părinţii l<ir, 
/'cari contractează o căsătorie valabilă, Mint C0MKi<ktrnţl 

de lege ca legitimaţi, 
înrudirea se numeşte directă între persoane mig¬ 

rând unele din altele; legătura tle rudenie clmrctîi 
poate fi privită în linie ascendentă, sau îu Hui(> <k:,-;<:fc-
deută. înrudirea este zisă colaterală efuid liîîtgft (Ionii 
persoane coborând dintr'uti autor comun. 

Prin grad, se înţelege proximitatea rudeuioi, t?l si? 
stabileşte prin numărul generaţiilor. 

Prin alianţă (sau afinitate), se înţelege legătum (te 
familie, care se naşte între unul din soţi şi nidt-îe 
celuilalt soţ. 

Rudenia mai poate fi produsă şi prin adopţiune 
(art. 309 şi urni,). Adopţiunea este o cft'»i*(imc 
artificială a legii, destinată să producă «R-uteU; fiii-
aţiunei legitime. Prin efectul adopţiunei, care l ivbue 
să fie încuviinţată de justiţie cu paza anumitor (urmi?, 
adoptatul devine fiul adoptatorului• Ĵ efjoii Cfjd i-fi 
adoptatorul să n'aibă copii sau descendenţi it'^Uhui 
şi să fie cu cel puţin 18 ani mai în vftrtttîi -dccftt mUiţi-
tatuli • 

Efectele adopţmnei se limitează la erau'oa i(t: 
raporturi de familie între adoptator şi adoptat', fiiifi 
a se întinde la membrii familiei adoptatorului, 

Capacitatea 
Unul din elementele de căpetenie ale statului uv i l 

este acel după care se deteiJiiijm aptrLmlim'ît nuci 
persoane de a participa la viaţa juridică, <lo ti fi în 
stare a crea raporturi juridict!, Accastsi upLÎLudiiitî 
se numeşte capacitate. 

Faţă de această definiţiune EL perKojuid i-upiiliilf-, 
este logic să considerăm ca fiind incti'pubiU \w minori 
(adică persoanele cari n'au ajuns la vârsta du ai dtf 
ani_ (art. 342)/ pe nebuni şi |je cei cu mintea xltikitJ, 
cari sunt de asemenea lipsiţi de discernftiudut ui 
necesar pentru a putea formula un eoutiîinţHiiiuTut 
conştient. Incapacitatea, în acesta caruri, csl*.1 mitu-
raia. Legea o statorniceşte în mod fonii 111 piiilrti 
minor, iar pentru nebuni şi smintiţ i , îu griul ihit-rit 
şi sub anumite condiţhmi. 

Alături de această incapacitate imtnrnlji, J-ţgciv si 
mai creat'şi alte incapacităţi artificiale, ouii tmpitrtieSV 
pe anumite persoane să se bucure de miiunit«nî«;vVMti. 
De acest ordin sunt,• de-.exemplu,- dispozi|;iimili' a t l . 
45. c. pen., cari ridică celui -condamnat la o p^k-ap^iV 
criminala (atât de drept • comun, efit şi jwjlîti^ft> 
dreptul de a-şi administra averea şi a dispune tic 
ea prm acte între vii, Această inoapadtiiifi t s t « 
completă, deoarece condamnatul este JJUH mtli t iwa-
tek, iar curatorul îl reprezintă în actele cu te r i ii. 
• O alta incapacitate speciala- este cea de cure v i l 
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art. 703; acest text declară că moştenitorul, dacă a B) Părinţii {adică tatăl, şi în lipsa lui, mama) 
ascuns Imnurile succesorale, nu mai are dreptul să săvârşesc în mod valabil actele de adniinistraţiune 
ceară a 1 se atribui lucrurile ascunse sau parte din şi de gestiune asupra bunurilor minorului, care este 

m ce priveşte persoana, o . u , - , ,. , - părinteşti şi a necesităţii de a încredinţa interesele 
sitiuiţnuie ]undică excepţională. O persoană este în copilului persoanelor chemate să se ocupe de el şi a 
principiu ..capabilă, afară numai dacă o dispoziţitme •• - • 
legalii n'o declară incapabilă, 

Minorii 
Incapacitatea juridică a minorului este totală. Insă, 

căror afecţiune coustitue o garanţie a unei deosebite 
griji în administraţia bunurilor sale. 

Tutela. In caz de deces al unuia din părinţi (sau al 
amândorora),. minorul capătă un tutor. Dacă înce¬ 
tează din viaţă unul din părinţi, atunci părintele 

adele încheiaţi; de un minor nu sunt nule.de drept, rămas în viaţă devine tutorul copilului său, tutor l 
ci amţhibilo. Kl^sunt considerate ca valabile, cu legal, (art. 344), Atribuirea tutelei părintelui rămas în 
condiţia (Ic a nu fi atacate de minor sau de reprezen- viaţă este o consecinţă a puterii părinteşti, pe care 

*"' ' ' ' părintele continuă s'o exercite, păstrând uzufructul 
legal al bunurilor minorului. In lipsa părinţilor, 
tutela este atribuită de drept, prin lege, unuia dintre 

Acţiunea minorului pentru anularea 
actelor săvârşite de el în cursul minorităţii se prescrie 
prin trecerea unui termen de 10 ani, care curge din 
ziua împlinirii de-către minor a vârstei de 21 de ani /ascendetiţii de sex bărbătesc al copilului (art. 352) 
(art. 1900). 

Pentru ca minorul să obţină anularea actului făcut 
îti timpul cât era incapabil, trebue să dovedească 
existenţa unei pagube, care să fie consecinţa actului, 

I,a regula incapacităţii generale a minorului, există 
o cxcepţiuue foarte importantă, care este întemeiată 
pe echitate şi care n fost consacrată prin dispoziţiunea 

afară numai dacă părintele defunct u'ar fi .desemnat 
prin testament pe o persoană, care să fie însărcinată 
cu tutela (art. 349), In lipsă de părinţi, de ascendenţi 
sau de tutor testamentar, tutela este atribuită 
persoanei aleasă de conşiMiiLde-jamilie (art, 355). 

Consiliul de famifie este o adunare de rude, aliaţi 
sau prieteni ai familiei, investită de lege cu atribuţiuni 

art. 1162 c. civ.: consecinţele actelor ilicite săvârşite importante pentru controlul educaţiei minorului şi 
de minor îl obligă, dacă este conştient de actele pe 
cari le face, 

Incapacitatea minorului nu poate prevala contra 
principiului general formulat de articolul 998, con¬ 
form cilmia orice faptă a omului, care a cauzat altuia 
un prejudiciu, obliga la reparaţîuuea daunei. Minorul 
nu este exceptat dela această regulă. 

Reprezentarea minorului 
Minorul este, după cum ani spus, incapabil de a 

participa la comerţul juridic; el nu poate face acte 
valabile; Iu special, el nu poate figura într'uu raport 
contractual. 

Dur minorul poate fi titularul unei averi proprii, 
în cazul Cîîiîd primeşte o donaţiune sau când moşte-

pentru supravegherea generală a activităţii desfă¬ 
şurate de tutor în gestiunea averii minorului. 

Tutorul, deşi reprezintă în mod general pe mînor, 
nu"poa$e face singur şi fără control orice act în 
numele minorului. legea determină actele cu caracter 
patrimonial, pe cari tutorul le poate face singur, ca 
reprezentant al minorului şi cele pentru săvârşirea 
cărora are nevoe de autorizarea prealabilă a consi¬ 
liului de familie (în unele cazuri, şi de a tribuna¬ 
lului). V. arfc. 390 şi urm., 401 şi urra, • 

Legea a conferit tribunalului un rol de înaltă 
supraveghere a tutorilor, rol bazat pe motivul de 
ordine publică a protecţiunei incapabililor, Tribunalul 
are în această privinţă, o coinpetinţă; el confirmă 
pe tutor, pe membrii consiliului de familie şi supra-

neste. Cine oare este chemat să-1 înlocuiască cu pri- veghiazâ gestiunea tutorului (în afară de atribuţi-
vire la actele trebuincioase gestiuiiei patrimoniului sau? 

Atât timp cât părinţii minorului trăesc, ei sunt 
investiţi cu anumite prerogative foarte însemnate în 
ce priveşte persoana şi averea copilului. 

Puterea părintească. In afară de latura morală a 
autorităţii părinteşti, (care se traduce prin dreptul 

unea specială de a autoriza anumite acte ale tuto¬ 
rului, cum ar fi, înstrăinarea sau ipotecarea imobilelor 
minorului, contractarea de împrumuturi, etc). 

hiterdicţkmea 
Alienatul, deşi este lipsit de facultatea raţiunei, nu 

de supraveghere a purtării copiilor şi prin dreptul este incapabil juridiceşte decât daeă a fost pus sub 
de a sancţiona abaterile lor), legea conferă, părin- interdicţiune. • . .. . „ 
ţjilor, în schimbul îndatoririi generale de întreţinere Interdicţiunea este o procedura judiciara, care se 
a copiilor (de a-i alimenta, a-i întreţine, şi educa, desfăşoară ..înaintea, tribunalului (art. 438 şi uim.), 

de'ckept 'wnitil i i le bunurilor proprii ale copiilor. A) Incapacitatea, rezultând ăm pronunţarea in-
Iveeea presupune că aceste venituri sunt întrebuinţate terdicţiunei, are: un. "scop de protecţmne a persoanei 
pentru compensarea-sarcinei de întreţinere a copiilor şi intereselor alienatului,, care, .din. cauza turb.uraru 
(art. <no), mintale, nu este în staTe sa-şi vaza de-trebtin şi are 



382 ENCICLOPEDIA ROMÂNIEI 

nevoie de a fi apărat contra urmărilor ce le pot avea 
propriile sale acte nechibzuite. 

li) Alienatul neititezis este liber să facă orice act 
juridic. Starea de alienaţiune, clu'ar notorie, uu dă 
naştere la o prezumţie de incapacitate. Actul să¬ 
vârşit de im alienat neinterzis nu este considerat ca 
fiind atins de iui viţiu al consimţământului. 

Deoarece incapacitatea alienatului interzis are la 
bază noţiunea de protecţiune a incapabilului, iir-
inTăzT'c"ff"milifatea,''care sancţionează actele săvârşite 
de un interzis, ',este o nulitate relativă. Această nulitate 
nu poate fi invocată decât de interzis (după ridicarea 
stării de interdicţiune), de reprezentantul său legal, 
sau de moştenitorii săi. Până la anularea actului de 
către justiţie, el produce efecte valabile. 

Actele ilicite, săvârşite de interzis îl obliga, în¬ 
tru cât a fost conştient în momentul săvârşirii actului. 
Insă, chiar dacă cel păgubit nu poate dovedi că in¬ 
terzisul a fost conştient, îi rămâne acţiunea de 
despăgubire contra persoanei având sarcina şi obliga¬ 
ţiunea de a păzi pe interzis (v. art. 1000). 

i1" Legea pune pe interzis sub tutela, întocmai ca şi 
minorii (v. art. 450 şi 454). Tutela interzisului ur¬ 
mează aceleaşi reguli ca tutela minorului. Prin 
urmare, starea de interdicţie provoacă numirea unui 
consiliu de familie şi a unui tutor, care reprezintă 
pe interzis în actele cu caracter patrimonial. 

Eviancipaţiunea 
Intre incapacitatea generala a minorului sau in¬ 

terzisului şi deplina capacitate a majorului, legea 
prevede două situaţiuni intermediare de capacitate 
limitată. Una din ele este emancipaţiunea (art. 421 
şi unu.). 

Minorul poate fi emancipat fie în mod expres, 
prin declaraţia părintelui (tatăl, sau mama în lipsa 
Iui), fie prin căsătorie, dacă el se căsătoreşte în 
timpul minorităţii. 

Mâsura emancipării corespunde cu o apreciere a 
unei suficiente aptitudini, în persoana minorului, de 
a şăjvîârşi singur anumite acte. 

Emanciparea liberează pe minor de puterea părin-
e ^^ i0 i3 i ' -B ţ | e l a ' ; iar "in privinţa' patrimoniului, 

* iTlfevŢne capabil sâ facă actele necesare pentru 
•dministrarea lui. 

Consiliul judiciar 
Deplina capacitate a majorului poate fi simţitor 

restrânsă prin punerea acestuia sub consiliu judiciar 
(art. 458 şi urm.). 

j I^gea orevede două cazuri de punere sub consiliu 
judiciar ijslabirea facultăţilor mintale şi'pornirea de 

ţ a-şi risipr'bunurile! "Ambele situaţiuni sunt de natura 
a păgubi în mod grav interesele persoanelor slabe de 
minte sau risipitoare. De aceea, legea îngădue rude¬ 
lor să se adreseze justiţiei pentru ca să orânduiască 
un consiliu judiciar. Sentinţa desemnează persoana 
aleasa de tribunal pentru îndeplinirea funcţiunei de 
consiliu judiciar (art. 445). 

C e ' , f
c ? r e !J°S-L.PUS s_«b consiliu judiciar rămâne 

capabil sa "Iacă acte "de' â^SHîitratiune "curentă? El 
pierde numai capacitatea de "a'săvârşi anumite acte 

prevăzute de lege, cari pot avea urmări mai serioase 
asupra patrimoniului său; aceste acte 1111 le poate 
face decât împreună cu consiliul său judiciar, asistat 
de el. 

BUNURI 
Patrimoniul este o ficţiune juridică, care serveşte de 

cadru activităţii economice a omului faţă de bunurile 
ce-1 înconjoară; de aceea, patrimoniul este o nnexii 
obligatorie a personalităţii. Iţi are caracterul unei 
universalităţi de bunuri, independentă de bunurile 
ce-1 compun, Modificările produse Î11 valoarea acestor 
bunuri, cari sporesc activul sau pasivul patrimonial, 
nu influenţează asupra caracterului de universalitate. 

Caracterul de universalitate al pat rin ioni ului pio-
duce două consecinţe înseninate: 

a) Toate bunurile compunând patrimoniul sunt 
afectate în mod egal dreptului de gaj general al cre¬ 
ditorilor (art, 1718). 

b) Prin efectul decesului, patrimoniul este trans¬ 
mis în bloc moştenitorilor având vocaţhmea legală 
la succesiune. 

Bunurile alcătuesc elementul activ al patrimoniului 
şi obiectul drepturilor patrimoniale; ele au o valoare 
materială, apreciabilă în bani. 

Bunurile pot fi clasificate după natura, şi carac¬ 
terele lor, bunuri corporale şi incorpornle, publice şi 
private, fungibile şi neftmgibile, eoiisiimptibile şi no-
consumptibile, mobile şi imobile. 

Diviziunea bunurilor în mobile şi imobile este 
singura care figurează în Codul civil (art. 461 >}i 
urm.). «Toate bunurile, zice codul, sunt mobile .sau. 
imobile», De aci rezultă că şi bunurile incorpora Ic 
trebuesc înglobate în această clasificaţiime bipartită. 
Aceste bunuri abstracte, cari nu sunt altceva decât 
însuşi drepturile patrimoniale, intra în categoria mo¬ 
bilelor sau imobilelor, după natura obiectului asupra 
căruia se exercită dreptul. Astfel, im diept real 
asupra unui imobil va avea caracterul imobiliar; 
ttn drept de creanţă, care se traduce printt'o' obli¬ 
gaţiune bănească, va fi considerat ca un bun mobil. 

Un lucru mobil prin natura sa poate dobândi 
caracterul imobiliar dacă devine accesoriul unui imo¬ 
bil. Caracterul imobiliar este dobândit prin destina-
ţiivnea la care este afectat lucrul mobil, numit în 
acest caz imobil prin destinaţiune (art. 468). Aceste 
bunuri mobile, considerate drept imobile, uu pot 
fi despărţite de imobilul pe care sunt alezate şi la 
exploatarea căruia sunt afectate. Legea a stabilit re¬ 
guli deosebite, după cum este vorba de uu bun mobil 
sau de unul imobil, cu privire la înstrăinarea lor, la 
capacitatea de a înstrăina, la revendicare şi la prescrip¬ 
ţie, la urm&rire şi la execuţie silită, la competinţa 
instanţelor, 

Fructe 
$e numeşte fruct orice produs periodic, pe caie 

un bun este în stare să-1 dea, fără să se strice, s& se 
altereze sau să se micşoreze. Un bun este deci pro¬ 
ducător de fructe, fără ca prin aceasta să sufere o 
desmembrate. Producerea fructelor este o funcţiune 
normală şi periodică a anumitor bunuri. 
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Astfel sunt fructe orice recolta precum şi produ¬ 
sele animalelor domestice. Toate acestea sunt pro¬ 
duse periodice îşi se numesc jmete naturale. 

Tot ca fructe sunt considerate veniturile în bani, 
produse 111 mod periodic de anumite bunuri corpo¬ 
rale sau incorporate. Aceste fructe în bani se numesc 
civile 

Din contră, nu sunt considerate ca fructe lucrurile 
ce im simt produse periodic iţe mi bun şi a căror 
percepere1 are drept consecinţă o scădere a integri¬ 
tăţii bunului producător. 

.Posesiunea 

Posesiunea este deţinerea urnii lucru. I,egca apără 
posesiunea, atunci câini ea derivă dintr'im drept. 
Posesiunea traduce iu fapt existenţa unui drept 
al posesorului faţă de Inimii posedat; în majoritatea, 
cazurilor, posesorul este totodată şi titularul legal 
al dreptului în virtutea căruia deţine lucrul. In 
cttv.ul dreptului de proprietate, posesiunea, nu este 
decât mmiifestaţiunea exterioară a acestui drept. 
Sunt însă drepturi cari conferă posesiunea fără ca, 
aceasta sil împiedice proprietatea. O asemenea po¬ 
sesiune se numeşte detenţiune, iar posesorul în 
aceste condiţiuni se numeşte deleittor precar. Pre-' 
caritatea este deci însuşirea unei posesiuni exer¬ 
citate pentru altă persoană, care este proprietarul. 

Când posesorul se comportă ca proprietar (animo 
domini), posesiunea poate produce efecte însemnate. 

a) Dacă posesiunea nu este viciată prin violenţă, 
discontinuitate şi clandestinitate (art, 1847 ,şi urni.), 
ea are de efect dobândirea proprietăţii bunului po¬ 
sedat; aceasta, bine înţeles, când posesorul se soco¬ 
teşte cu bună credinţă {art. 486 şi 1898) proprietarul 
bunului, ceea ce exclude ipoteza detenţiunei precare. 

h) Posesorul de bună credinţă dobândeşte fructele 
produse de Imnul ce-1 stăpâneşte. 

c) în materie de bunuri mobiliare corporale, pose¬ 
siunea echivalează cu o prezumţiune legală de pro¬ 
prietate, pre/.uniţiunc atât de puternicii, în cât exclude 
exerciţiul de către terţi a acţiunei de revendicare, 
afară mimai îu privinţa bunurilor pierdute sau furate 
(art, 1009), 

d) Posesiunea prin aparenţa deţinerii unui lucru, 
fiind o prezinuţiime de proprietar, legea acordă o 
protecţiune .specială posesorului unui imobil, fie ca 
este simplu deţinător, fie că posedă în numele său 
propriu. Sitvmţiunea de posesor este apărată priutv'o 
noţiune specială, numită posesorie, destinată a asi¬ 
gura respectul posesiunei sau reintegrarea posesorului 
în perogativele «ale, în caz de turbura re a linişte! 
posesiunoi ce o exercită. Acţiunea posesorie este de 
competinţa judecătoriei de ocol şi trebue intentata 
îu interval de un an dela data actului de turburare. 

Proprietatea 
Dreptul de proprietate este cel mai complet ra¬ 

port juridic între o persoană şi un bun, raport în 
puterea căruia persoana exercită în mod exclusiv 
o deplină stăpânire a bunului. 

Dreptul de proprietate este în principiu absolut, 
sub rezerva exercitării normale a acestui drept, 

limite ce decurg pe planul social si juridic din vie¬ 
ţuirea în comun a oamenilor şi din interesul general 
al societăţii. 
• Proprietatea este un drept real complet, care 
poate fi subîmpîtrţit în diferite atribute, acestea 
fiind exercitate separat de persoane deosebite. 

Uzufructul 
Uxiifructul este o desmembvure a dreptului de pro¬ 

prietate, care constă pentru titularul său îu a se bucura 
de folosinţa unui bun aparţinând altei persoane, sub 
condiţiunea de a-1 conserva ,şi întreţine, deci cu înda-
dorirea. de a tiu-l consuma sau distruge (art, 517). 
Dreptul de uzufruct se stinge la moartea 117,11 fruc-
tuarului; acesta ini-1 poate transmite moştenitorilor 
săi, Dacă tiztifructimriil este o persoană juridică, 
legea limitează durata uxnfructuariiliii la 30 de ani 
(art. 559), 

Servitutile 
Servitutea este o sarcină, a umii imobil, îu favoarea 

altui imobil. Ea poate fi considerată ca o compensaţie a 
situaţiei mai bune de care se bucură, prin aşezarea 
sa, imobilul aservit. Servitutea este o sarcină a imo¬ 
bilului, reală, imobiliară şi perpetuă. Ea dăinue 
atâta timp cât rămâne în fiinţă situaţiunea excep¬ 
ţională dintre cele două imobile, care i-a dat naş¬ 
tere (art. 576 şi 577), 

Servitutile sunt nelimitate ca număr. l>gca se 
ocupă de cele mai obişnuite: .Scurgerea apelor de 
pe un teren pe altul, interzicerea de a îurpfcdica 
folosirea apei de isvor de către un proprietar situat 
la un nivel inferior, distanţele de respectat pentru 
plantaţiuni şi ferestre aşeKate la hotarul proprietăţii 
vecine, dreptul de trecere al proprietarului unui 
loc înfundat pe terenul vecin, pentru a putea ajunge 
la tlmmvtl public, amenajarea stieşînttor pentru ca 
apa de ploae să nu cădit pe proprietatea vecina, 
(art, 578- -619), 

Servitutile pot fi stabilite şi prin convenţiime, 
adică prin acordul proprietarilor respectivi. 

Servitutile sunt clasificate după diferite criterii. 
Cel mai întrebuinţat este acela care desparte ser¬ 
vitutile în: a) aparente si neaparente; b) continue 
şi discontinue. O servitute este numită aparentă, 
când existenţa ei este învederată printr'o lucrare 
exterioară şi vizibila. Din contră, servitutea este 
iieaparanlâ, catul existenţa ei mt este scoasă la iveala 
prin vreun indiciu material. 

Neexercitarea nnei servituti timp ele 30 de aui 
lace ca servitutea să se stingă prin efectul prescrip¬ 
ţiei extinctive (art, 639). 

Dobândirea proprietăţii 
Dreptul de proprietate poate ii dobândit prin 

diferite moduri (art. 644 şi 645). 
a) Convenţiunea este im mod de transferarea pro¬ 

prietăţii şi a tuturor drepturilor patrimoniale în 
general (art. 971 şi 1205 alin. 1), 

b) Accesiunea este unirea materială a unui lucru 
mai puţin important cu-altul mai de seamă (art, 488 
şi urm.). Efectul translativ de proprietate al acce-
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siuuei se produce când reunirea ambelor lucruri 
creează o situaţiime nouă, care nu mai permite des¬ 
părţirea lucrurilor, fîiră a le deteriora sau distruge. 
Proprietarul obiectului incorporat are în general, 
dreptul să fie despăgubit de cel ce a dobândit pe 
calea accesiunei, proprietatea lucrului său. 

c) Ocufiaţiunea este luarea în posesiune a unui 
lucru care nu aparţine nimănui, cu gândul de a-1 
însuşi. 

d) Succesiunea este transmisiunea după anumite 
reguli legale a patrimoniului unei persoane decedate, 
către alte persoane, numite după împrejurări moşte¬ 
nitori sau legatari. 

e) Preseripţiîtnea achizUivă sau uzucaptunea. este 
im mod de dobândire a proprietăţii unui bun imobil, 
prin posesiunea acelui bun în tot timpul fixat de lege. 

Iu privinţa mobilelor, nu este uevoe de posesiune 
prelungită pentru a dobândi proprietatea lor, eăcî 
posesiunea însăşi a unui bun mobil este considerată 
ca o prezumţiuue legală de proprietate (art. 1909), 

Prescripţia achizitivă este bazată pe două elemente: 
mai întâiu, posesiunea utilă a bunului; apoi, trecerea 
unui oarecare interval de timp, în cursul căruia să 
se fi exercitat posesiunea utilă. Prin posesiune utilă 
(art. 1847), legea înţelege o posesiune continuă, iiehi-
ti'eruptă, nekwburatâ, publică şi sub nume de pro¬ 
prietar (adică să nu fie exercitată posesiunea în baza 
unui titlu precar, ci din contra, cu iuteiiţiunea de 
a se purta ca proprietar, animo domini). Prin urmare, 
deţinătorii precari, ca locatarii, uzufructuarii, depo¬ 
zitarii, nu pot prescrie, de oarece ei deţin pe baza 
unui titlu uetranslativ, care le impune obligaţiunea 
de restituire a bunului posedat, după un anumit 
timp (art, 1853 şi urm.). 

Termenul general al uzucapiunei, cerut pentru a 
putea prescrie proprietatea unui bun, este de 30 de 
ani. Acest termen poate însă fi scurtat în anumite 
împrejurări: dela 10 la 20 de ani. (arfc. 1895), dacă 
posesorul este de buuă credinţă (art. 1898 şi 1899 
alin. 2) şi posedă în baza unui just titlu — sau justă 
cauză {art. 1897), 

Uzucapiuuea se poate împlini sub mai mulţi pose¬ 
sori succesivi, prin juncf Urnea posesiunilor (art, 1860).. 

TRANSMISIUNEA BR.EIHTARĂ A 
PATRIMONIULUI 

Când o persoană încetează din viaţă, patrimoniul 
ei este atribuit anumitor persoane, având, conform, 
legii, aptitudinea (vocaţhtnea) de a primi succesiunea. 

Dacă defunctul nu lasă vreo disposiţiune de ultimă 
voinţă, prin care să orânduiască modul după cum 
urmează să fie transmisă sau împărţită averea sa, 
legea cliiamă la moştenire pe rudele de sânge, Acest 
mod de transmisiune succesorală ab intestat constituie 
dreptul comun. Din contras dacă defunctul, printr'uu 
act scris de ultimă voinţă, arată căror persoane li 
se vor transmite bunurile sale, succesiunea se nu¬ 
meşte testamentară, iar actul de ultimă voinţă care 
conţine dispoziţiunile defunctului, se numeşte testa¬ 
ment, (art. 650)., 

Momentul deschiderii succesiune!. este concpmi-
teu't cu încetarea din viaţă (art. 631), 

Succesiunea se deschide la ultimul domiciliu al 
defunctului (art. 95). Acest text determină compe-
tiuţa teritorială a instanţelor judecătoreşti, înaintea 
cărora urmează să se desfăşoare diferite etape de 
lichidare a succesiuuei. 

Succesiunea în virtutea efectului translativ ni 
patrimoniului defunctului, constitue un mod de do¬ 
bândire al proprietăţii (art. 644), căci moşteni torni 
devine proprietar al bunurilor succesorale, iar patri¬ 
moniul defunctului se contopeşte cu al moştenito¬ 
rului (sub rezerva efectului separativ produs rtc 
acceptarea sub beneficiu de inventar). 

Diverse categorii de moştenitori 
Orice moştenitor, pentru a putea succede, tre-

bue: 1, Să existe, adică să fie în viaţă sau măcai1 

conceput în momentul deschiderii succesiunei (art. 
654). 2, Să nu fi comis una din faptele enumerate 
de art. 655, cari îl îndepărtează dela succesiune ca 
nedemn de a -uccede. 

Succesiunea ah intestat 
Trasmisiunea averii succesorale către rudele de¬ 

functului corespunde cu voinţa presupusă a acestuia 
1 de a lăsa bunurile sale persoanelor la csre n. 
ţinut. 

Legea împarte ţ:>e moştenitorii chemaţi la o suc¬ 
cesiune ab intestat în legitimi şi neregulaţi. 

X. Moştenitorii legitimi sunt rudele de sânge. 
Prima clasa de moştenitori legitimi chemată de 
lege la succesiune este compusă din descendenţii de¬ 
functului (art. 669). Copiii defunctului primesc părţi 
egale din moştenire. Descendenţii copiilor predecedaţi 
sunt. chemaţi la succesiunea ascendentului defunct 
îu virtutea reprezentafimiei (art. 664—669). 3JU sunt 
consideraţi în virtutea unei ficţiuni a legii că repre¬ 
zintă pe autorul lor defunct.. Iu acest caz, împărţirea 
succesiunei se face pe tulpini; tulpinele sunt în număr 
egal cu al descendenţilor intermediari predecedaţi, 
reprezentaţi prin coborîtorii lor direcţi. 

Prezenţa unui descendent, oricât ar fi de îndepărtat 
în grad, elimină dela succesiune pe oricare alt moş¬ 
tenitor. 

Cu moştenitorii legitimi, trebuesc asemuiţi copiii 
naturali, în privinţa succesiunei mamei lor şi a ru¬ 
delor acesteia (art. 652, alin. 2, 677 şi 678), etici-în 
privinţa tatălui, copiii naturali recunoscuţi n'au nici 
un drept succesoral. 

Iti lipsa descendenţilor, vocaţiunea ereditară trece 
la cea de a doua clasă de moştenitori legitimi, com¬ 
pusă din tatăl yj mama defunctului, în concurs cu 
fraţii şi surorile lui (art, 671 şi 673); iar îu cafc de 
predeces al acestora, descendenţii lor sunt chemaţi 
a-i reprezenta (art, 666 şi 671), Tatăl şi mama exclud 
pe ascendenţii în grad mai îndepărtat, 

A treia clasă de moştenitori legitimi cuprinde pe 
ascendenţii- defunctului, afară de părinţi, cari fac 
parte din clasa precedentă (art. 670), 

A patra clasă cuprinde rudele colaterale afară de 
fraţi şi surori ţart. 675). Colateralii vin în concurs 
la egalitate de grad şi sunt preferaţi în ordinea,, apro¬ 
pierii în grad. Vocaţiunea ereditară în linie colate-
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rală se stinge de la al patrulea grad înainte {art. 4 
din legea dela 28 Iunie 1921). 

2, Moştenitorii neregulaţi. In lipsă de moştenitori legi¬ 
timi, patrimoniul defunctului este atribuit soţului 
supravieţuitor, clacă defunctul era căsătorit îu mo¬ 
mentul decesului. 

Î egea conţine şi anumite dispoziţiuni de favoare 
pentru văduvă, clacă ea este lipsită de mijloace, Art. 
684 conferă văduvei sărace o vocaţiune ereditară 
specială, al cărui efect este de a o aduce în concurs 
cu moştenitorii legitimi. Partea de moştenire, atri¬ 
buită văduvei sărace, variază după numărul şi ca¬ 
litatea moştenitorilor, cu care vine în concurs, Când 
simt copii, drepturile văduvei sunt limitate la un 
uzufruct asupra unei părţi din succesiune; când 
bărbatul defunct u'are alţi moştenitori decât ascen¬ 
denţi sau colaterali, văduva primeşte o pătrime clin 
succesiune îu plina proprietate. 

Absenţa totală de moştenitori legitimi în grad 
succesibil şi absenţa soţului supravieţuitor face ca 
succesiunea să fie atribuită Statului, care, în acest 
caz devine moştenitor. 

Descendenţii şi ascendenţii sunt învestiţi de drept 
cu toate drepturile şi prerogativele ce decurg din 
proprietatea bunurilor succesorale, chiar din mo¬ 
mentul morţii defunctului. Ceilalţi moştenitori, pre¬ 
cum şi legatarii de orice categorie intră îu posesie 
numai cu prealabila, autorizare a justiţiei, (art. 653), 
Trimiterea în posesiune este o formalitate, care dă 
justiţiei prilejul de a verifica vocaţîunea ereditară 
a moştenitorului. 

Opţiunea moştenitorului 
Moştenitorul chemat la succesiune este întotdeauna 

liber s'o primească sau s'o respingă. HI are această 
opţiune atât în cazul de transmisiune ereditară ah 
intestat, cât şi îu cel când atribuirea succesiunii se 
întemeis&a pe dispoziţiunile uruii testament. 

Acceptarea. Din faptul că acceptarea unei succe¬ 
siuni are, pentru moştenitor, drept consecinţă a-l 
obliga să plătească datoriile defunctului, rezultă că 
acceptarea nu poate avea efecte decât dacă- emană 
dela persoana care are capacitatea de a se obiiga. 
Minorii şi interzişii nu pot accepta o succesiune 
decât prin reprezentau fii lor legali şi numai sub be¬ 
neficiu de inventar (art. 405 şi 454). 

Acceptarea poate să fie pură şi simplă; îu acest 
caz, ea nu este supusă nici unei condiţiuni de formă. 
Ea poate fi exprimată în mod expres, printr'o de-
claraţiune de voinţă specială, conţinută într'un în¬ 
scris (art. 689), dar poate fi şi tacită. In această ipo¬ 
teză, ea rezultă dintr'uu act al moştenitorului, din 
care reese fără îndoială intenţiunea de a accepta 
moştenitorului şi voinţa sa de a se înfăţişa ca pro¬ 
prietarul succesiunii, 

Acceptarea succesiunii produce un. efect retroactiv 
{art 688). Deşi, acceptarea poate interveni după un 
timp mai mult sau mai puţin îndelungat dela data 
deschiderii succesiunii, moştenitorul acceptant este 
totuşi- considerat ca fiind proprietarul succesiunii 
chiar din momentul' decesului. . 

Vocaţiunea ereditară coustitue, pentru moşteni¬ 
torul chemat, uu drept de proprietate asupra biuni-
xîlor succesorale, independent de manifestarea sa de 
voinţă de a accepta succesiunea. încât, dacă acest 
moştenitor chemat ar muri înainte de a fi acceptat 
sau renunţat, el transmite moştenitorilor sui proprii 
dreptul de opţiune ce-1 are (art. 692 şi 899), 

Un alt efect al acceptării este de a produce con¬ 
topirea patrimoniului succesoral cu patnmoniul moş¬ 
tenitorului acceptant. Ca urmare, îiîoştenitorul este 
substituit defunctului îu privinţa obligaţiune! de a 
plăti datoriile acestuia, chiar dacă valoarea acestor 
datorii ai fi superioară activului succesoral. 

Acceptarea sub beneficiu de inventar. Drept mijloc 
de apărare contra pericolului ce decurge diu obliga¬ 
ţiunea generală .şi nelimitată a achitării pasivului 
succesoral ultra vires hereMtatis, legea dă moşteni¬ 
torului facultatea acceptării sub beneficiu de in¬ 
ventar. Acest mod de acceptare zădărniceşte efectul 
confuziunei patrimoniului succesoral cu tjatrimoninl 
moştenitorului acceptant (art, 713). 

Moştenitorul, care acceptă sub beneficixr de in¬ 
ventar, este ţinut să facă o declaraţiune în acest 
sens, care se trece într'un registru ţinut la tribunalul 
unde a fost deschisă succesiunea (art. 704), Apoi, el 
trebue să facă, prin mijlocirea justiţiei, inventarul 
bunurilor succesorale, care constă într'o descriere 
enumeratîvă (art. 705). Moştenitorul, în această 
situaţiune, nu mai este ţinut să plătească în mod 
nelimitat datoriile defunctului, ci numai în limita 
valorii bunurilor moştenite, intra vires liereditatis. 

Renunţarea la succesiune trebue să rezulte dintr'o 
manifestare expresă a voinţei moştenitorului chemat, 
exprimată în ferma prevăzută de lege (art, 695). 
Renunţarea nu poate fi tacita, adică dedusă din 
modul de a se purta a moştenitorului. 

Odată ce a renunţat, moştenitorul este considerat 
co şi cum n1 ar fi avut vre un drept asupra moştenirii 
(ait. 6c>6). 

Lichidarea activului succesoral 
Transmisiunea moştenirei ab intestat are un ca¬ 

racter universal, întregul patrimoniu' al defunctului, 
considerat ca o universalitate de bunuti, devine, prin. 
efectul decesului, proprietatea moştenitorului legitim 
sau neregulat. Acelaşi efect universal îl are transmi¬ 
siunea testamentară, când dă legatarului un drept 
asupra întregei moşteniri. 

Când moştenirea este transmisă mai multor per¬ 
soane, cari vin în concurs, această transmisiune cu¬ 
mulativă dă naştere Ia o stare de indiviziune între moş¬ 
tenitori, cari devin coproprietarii bunurilor ereditare. 

Comoştenitorii pot cere oricând încetarea indivi-
ziunii, dar au şi facultatea de a se înţelege pentru a 
rămâne şi mai departe îu aceiaşi situaţiune; con-. 
venţiunile de continuare a indiviaiunii sunt limitate 
de lege la un interval de 5 ani (art. 728), 

Starea de indiviziune ia sfârşit prin împărţeala 
sau partajul bunurilor succesorale, până atunci stă¬ 
pânite în comun. împărţeala individualizează drep¬ 
turile comoştemtorilor, luând fiecare în plină pro¬ 
prietate bunuri determinate, . 
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împărţeala, odată înfăptuită, are un efect declarativ, 
în sensul că fiecare copărtaş este considerat a fi 
fost proprietarul bunurilor ce compun partea sa 
chiar din momentul deschiderii succesiunii (art. 786). 

Când toţi comoştenitorii sunt majori şi prezenţi 
şi când ei sunt de acord asupra modului de împărţire 
al bunurilor indivize, ei pot face împărţeala prin 
bună învoială (art. 730). Convenţiunea dintre ei, 
fixând modul de împărţire al bunurilor este obliga¬ 
torie pentru toţ i ; modalităţile împărţelei se consem¬ 
nează îutr'nn act scris, redactat într'un număr de 
exemplare egal cu al eopărtaşilor. Actul serveşte 
fiecăruia drept titlu de proprietate. Bacă printre 
bunurile împărţite sunt şi imobile, actul, de partaj 
trebue transcris în registrul tribunalului respectiv, 
pentru ca noua rânduire a proprietăţii să fie opo¬ 
zabilă terţilor. 

Când moştenitorii majori nu se înţeleg de bună 
voie, sau dacă între dânşii sunt unii interzişi sau mi¬ 
nori, împărţeala trebue efectuată prin mijlocirea 
justiţiei (art. 747). Numeroase formalităţi prescrise de 
codul civil şi de codul de procedură civilă au de scop 
a forma loturile, adică grupurile de bunuri destinate 
fiecărui comoştenitor. Loturile sunt atribuite como-
ştenitorilor prin tragere la sorţi (art, 743), 

Inegalitatea eventuală a loturilor formate prin 
împărţirea în natură se compensează între copărtaşi 
prin răspunderea diferenţei în bani. Aceste sume desti¬ 
nate a compensa inegalitatea loturilor se numesc sulte-! 

In caaul când dintr'o împrejurare oarecare, bunu¬ 
rile indivize an sunt susceptibile de împărţeală ma¬ 
terială, în natură, ele trebuesc vândute; împărţeala 
se face atunci asupra preţului rezultat din vânzare. 
Dacă împărţeala se face prin justiţie, vânzarea trebue 
efectuată plin licitaţie publică (art. 694—698 cod. 
proc. civ.), 

Copărtaşiî sunt garanţi, unul faţă de altul, pentru 
turburările şi evicţiunile, cari ar risca să micşoreze 
lotul uimi comoştenitor (art. 787—789), cu condi-
ţiunea ca tttrburarea sau evicţiunea să purceadă 
dintr'o cauză anterioară împărţelii. 

Raportul, Când succesiunea este atribuită mai multor 
moştenitori, caii vin în concurs, legea impune des-
cedenţilor defunctului (şi numai lor) să restitue suc-
cesiunei bunurile primite dela defunct sub formă de 
daruri între vii, pentru ca aceste bunuri să fie cu¬ 
prinse în totalul ce urmează a fi împătrit între toţi 
moştenitorii (art, 751). 

Raportul se face: în natură, pentru donaţiunile 
de bunuri imobiliare ^art, 764 şi 765); prin. jmpu-
taţiune (luare în mai puţin), pentru donaţiunile de 
bunuri mobile (art, 777) şi pentru cazul când dona¬ 
tarul a înstrăinat imobilul primit în dar înainte de 
deschiderea succesiunei (art, 765, alin, 2). Deşi ra¬ 
portul în natură a imobilelor are efect retroactiv, ipo¬ 
tecile constituite de donatar sunt menţinute (art. 763). 

Lichidarea, -pasivului succesoral 

Comoştenitorii sunt ţinuţi să achite pasivul suc¬ 
cesoral, în proporţie cu părţile lOr, ereditare, adică 
cu drepturile fiecăruia îu succesiune (art. 774 şi 1060), 
Creditorul succesiunii nu poate urmări pe fiecare 

moştenitor pentru totalul creanţei, ci numai pentru 
cota parte respectivă. Dacă unul din moştenitori 
este insolvabil, paguba este suportată de creditor. 
Când unul din moştenitori este pus în situaţi unea 
de a plăti mai mult decât partea sa contributivă, el 
are o acţiune recursorie contra conioştenitorilor săi 
(art. 778 şi 1061). 

Separaţiunea patrimoniilor. Legea acordă credito¬ 
rilor defunctului un beneficiu special, spre a-i .apăra 
de pericolul confuziunii operate prin transmisiunea 
ereditară între btmurile succesorale şi patrimoniul 
unui moştenitor insolvabil: separaţiunea patrimoniilor, 

Separaţiunea de patrimonii se traduce, pentru 
creditorii cari au obţinut-o printr'un adevărat pri¬ 
vilegiu, acela de a fi plătiţi din activul succesoral 
înaintea oricărui creditor al moştenitorului. De aceea, 
când activul succesoral cuprinde şi imobile, separa¬ 
ţiunea de patrimonii trebue înscrisă în terme u de 
6 luni dela deschiderea succesiunii (art. 1743). Această 
măsură de publicitate are de scop nu numai conser¬ 
varea privilegiului, dar şi punerea în cunoştinţă a 
terţilor, cari ar fi dispuşi să cumpere imobilele suc¬ 
cesiunii, sau să le primească în garanţie ipotecară 
dela im moştenitor, despre existenţa privilegiului ce 
le grevează. 

Separaţiunea patrimoniilor 1111-şi mai produce efec¬ 
tele, în privinţa imobilelor succesorale, dacn este 
cerută după ce moştenitorul a înstrăinat imobilele, 

In privinţa mobilelor, dreptul de a cere separa¬ 
ţiunea se prescrie prin trecerea unui interval de trei 
ani dela deschiderea succesiunii (art. 783), 

DESPRU U B I Î R A U T A Ţ I 
Liberalităţile se pot realiza pe două căi: priu acte 

între vii (donaţiuni) sau prin testament (legate). 
Dreptul de a dispune prin „donaţiuni între vii srai 

prin tesţâmen'f"îîii, se. poate exercita -decât ..ni Junita 
unei~parţî diii"averea dispunătorului, nuniiţâ,.parte 
disponibilă,' cealaltă parte cuvenindu-se moştenito¬ 
rilor rezervatari şi numită rezervă. Moştenitorii re¬ 
zervatari sunt descendenţii în orice grad şt ascendenţii 
în gradul întâi (art. 841 şi 843). Nimic nu se opune 
însă ca partea disponibilă să fie dăruită sau testată 
unui moştenitor rezervatar. 

Calculul rezervei. Rezerva*'variază după calitatea 
şi numărul moştenitorilor rezervatari. I ţa este de o 
jumătate din succesiune, dsica defunctul lasă un 
singur copil; de o treime, dacă sunt doi copii şi fie o 
pătrime dela trei copii în sus (art. 841). 

Dacă. defunctul lasă moştenitori pe părinţi, rezerva 
este de o jumătate (art. 842). 

In sfârşit, art. 939 limitează facultatea de a dis¬ 
pune cu titlu gratuit în favoarea soţului dintt'o altă 
căsătorie, când există copii dintr'o căsătorie ante-, 
rioară; în acest caz, limita maximă a părţii dispo¬ 
nibile este de un sfert..diiu&yerea- succesorală. -. 

'^gănvţimm"UbaralUăţilor7 D acă"îibera3ităţi ie ele c-
tuate de defunct trec peste partea disponibilă, ele 
pot fi reduse, adică micşorate, pentru respectarea 
limitei legale (art. 847), Dreptul de a c e r e reduc-
ţiunea îl au numai moştenitorii rezervatari, moşte¬ 
nitorii acestora şi creditorii lor (art. 848)-. 
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Reducţiunea nu operează asupra tuturor libera- Regula irevoeabilit&ţii nu se aplică donaţiunilor 
lităţilor proporţional cu valoarea lor şi fără distinc- făcute prin contractul de căsătorie şi nici donaţiu-
ţiune. Din contră, ele sunt reduse într'o anumită nilor îutre soţi (art. 937), cari sunt întotdeauna 
ordine. revocabile. 

Când defunctul a făcut şi donaţiuni şi legate, pri¬ 
mele liberal ităţi supuse reducţhmei sunt legatele (art. 
850). Acestea, când trec peste partea disponibilă, 
sunt toate reduse proporţional cu valoarea lor, afară 
numai dacă testatorul ar fi indicat ordinea în care 
legatele să fie reduse (art. 853). Iu privinţa donaţiu-

Testmnentul 
Testamentul este mi act scris făcut de o persoană, 

prin care orftndueşte cui urinează a fi atribuită averea 
sa (sau parte din ea), dtipă ce va muri (art. 802). 

Testamentul este mi act unilateral, căci emană 
nilor, reducţiunea începe cu cea mai nouă şi este numai clela testator. De aceea testamentul, poate 
anulată în întregime; dacă rezerva nu este pe deplin fi oricând revocat de testator, printr'un alt testa-/ 
întregită prin reducerea efectuată, se urmează cu înent sau printr'vm act autentic obicinuit (art. 930). 
reducerea succesivă a celorlalte donaţiuni, în or¬ 
dinea ascendentă a datelor, până la împlinirea re¬ 
zervei. 

Rezultatul reducţiunii unei donaţiuni este de a 
recupera bunul în natură; în consecinţă, dreptul de 
proprietate al donatarului este anulat, nu însă re-
retroactiv. 

Incapacităţi. Interzisul legal nu poate face dona¬ 
ţiuni. Minorul între 16 şi 20 de ani poate dispune 
prin testament numai de jumătate din averea sa 
(art. 807); el nu poate face donaţiuni decât prin 
contractul de căsătorie (art, 1231), 

Străinii nu pot primii cu titlu gratuit imobile ru-

(art. 930). 
In principiu, ultimul testament revoaca pe toate 
cele anterioare. Revocarea poate fi exprimata în 
termeni categorici, dar poate rezulta şi în mod im¬ 
plicit clin dispoziţiunile testamentului posterior, caii 
ar fi incompatibile sau contradictorii faţă de cele 
conţinute în testamentul precedent; în acest caz, 
noul testament revocă pe cel anterior numai în ce 
priveşte dispozîţiunile incompatibile cu cele din 
urmă. Dacă sunt toate incompatibile,, testamentul 
se socoteşte a fi revocat în întregime (art. 921), 

Testamentul este considerat caduc când legatarul: 

moare înaintea testatorului {art. 924 şi 925), precum 
şi când legatarul este incapabil de a primi, sau ca-

rale {art. 18 din constituţie). Persoanele juridice, pabil fiind, refuză succesiunea sau legatul (art. 928). ' 
pentru a fi gratificate, au nevoe de prealabila auto 
rizare a consiliului de, miniştri. Donaţiunile şi legatele 
adresate minorilor şi interzişilor trebuesc acceptate 
de reprezentanţii lor legali. 

Aceste situaţi uni speciale conduc la caducitatea 
întregului testament numai daca instituirea legata¬ 
rului are un caracter universal. Dacă legatul 1111 este 
universal şi daca testamentul conţine şi alte dispozi-

. . ,, tutui, caducitatea îl va dărâma numai în ce priveşte 
Donaftunile Intre vn dispoziţiunea privitoare la legatarul decedat, inca-

Donaţiunea este un contract prin care donatorul / ypabil sau renunţător. 
dărueşte în mod irevocabil tui bun, pe care douay Testamentul trebue întocmit sub forma unui act 
tarul îl acceptă (art. 801), scris. Xegea nu acordă nici o validitate dispoziţîunilor 

Donaţiunea este un act solemn care necesită în- verbale de ultimă voinţă. Actul conţinând ma¬ 
nifestarea de voinţă a testatorului poate fi scris de 
el singur; în acest caz legea cere ca testamentul să fie 
în. întregime scris, iscălit şi datat de testator, Acest 
testaineiiL.se.,.cMamă olograf (art. 859). Dacă testa¬ 
mentul este înfăţişat''autorităţii judecătoreşti com-
petinte, el se numeşte autentic {art. 860), având 
toate caracterele şi forţa probatorie a actelor au¬ 
tentice. Testatorul' mai poate înfăţişa tribunalului 
testamental iscălit de el, într'un plic sigilat, pe care 
judecătorul scrie anumite menţiuni; acest testament 
se numeşte mistic (art, 864—867). 

Testamentul ce nu este conţinut îutr'un act scris 

tocmirea unui înscris autentic (art, 813). Darurile 
manuale (donaţivtnt de lucruri mobile corporale) sunt 
valabile fără forma autenticităţii. 

Orice categorie de donaţiune prezintă următoarele 
caractere comune: 

a) O îmbogăţire gratuită a donatarului, care pri¬ 
meşte în patrimoniul său un bun, fără a fi obligat 
la o coutră-prestaţuine. Donaţîmiea este un con¬ 
tract unilateral. Sunt însă cazuri când donaţiunea 
impune donatarului anumite coiidiţitmi sau sarcini, 
cari micşorează caracterul ei de gratuitate, 

b) Donaţiunea este irevocabilă. In alte cuvinte, 
donatorul, când dărueşte lucrul său, trebue să-1 în¬ 
străineze în mod definitiv, fără să-şi rezerve posibi¬ 
litatea de a-1 relua mai târziu. Orice clauză, conţi¬ 
nând o rezervă de această natură este nulă (art. 823, 
823 şi 824). Tot ce este îngăduit donatorului, este 
de a stipula recuperarea bunului dăruit în caz de 
predeces al-donatartiluj |art. 825). 

Mxisiă" cazuri de revocare a donaţiunilor, limitativ 
enumerate de lege (art. 829 şi urm.); pentru neîu-
deplinîrea sarcinilor de către donator, pentru in¬ 
gratitudinea donatarului, sau prin efectul naşterii 
unui copil al donatorului, în ipoteza când el nu 
avea copii în momentul efectuării donaţiunei. 

şi care nu este întocmit mtr'uua din formele de mai 
sus, este isbit de o nulitate absolută. 

Legatele 
Din punct de vedere al transmisiunii ereditare 

totale sau parţiale, produsă de dispoziţii!nea testa¬ 
mentară, legatul poate fi universal, dacă se referă 
la toată averea testatorului; cu titlu universal, când 
se referă la o fracţiune din avere, sau particular (sin¬ 
gular), când poartă numai asupra unui sau mai 
multor bunuri determinate (art, 887), Legatul uni¬ 
versal echivalează cu atribuirea în persoana legata¬ 
rului, a unei vocaţiuni la totalitatea moştenirii. 
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REGIMURI MATRIMONIALE 
Regimul matrimonial este alcătuit din regulele le¬ 

gale sau convenţiunile ce cârinuesc raporturile bă¬ 
neşti dintre soţi. 

Situtiţiunea cea mai simplă este cea care decurge 
din lipsa vreunei stîpulaţiuiii speciale între soţi la 
contractarea căsătoriei cu privire la bunurile lor 
respective; în acest caz, bunurile fiecărui soţ sunt 
separate; fiecare din ei păstrează asupra patrimo¬ 
niului său drepturile de administraţie şi de dispo¬ 
ziţie, pe cari le avea şi înainte de căsătorie, O astfel 
de situaţiune corespunde cu regimul numit al sepa-
raţiunii de bunuri. 

însă se poate ca soţii să convină a adopta un alt 
mod de a vedea pentru bunurile lor şi atunci, ei sti¬ 
pulează în această privinţă anutnite convenţiuni, 
cari fac obiectul contractului de căsătorie, numit şi 
convenţiune matrimonială. 

Contractul de căsătorie 
Ca orice conveuţiune, contractul de căsătorie este 

liber, în sensul că soţii pot stipula orice clauză cu 
privire la bunurile lor, corespunzând la orice regim 
matrimonial. Voinţa părţilor este libera; ele pot să 
aleagă în mod liber regimul lor matrimonial (art. 1224). 

Contractul de căsătorie trebue întocmit în formă, 
autentică (art. 1228), şi apoi transcris într'un registru 
special ţinut la tribunal (art. 708 şi urm. cod. proc. 
civ.). Dacă dota conţine şi imobile, actul se transcrie 
şi în registrul de mutaţiuui al tribunalului situa-
ţiuneî imobilelor (art. 712 cod. proc. civ.). Data 
contractului de căsătorie şi reşedinţa autorităţii care 
1-a autentificat trebuesc trecute de ofiţerul stării 
civile în actul de căsătorie (art. 61 şi 62 alin, 10). 

:„ - Convenţiunile matrimoniale nu se pot modifica în 
; cursul căsătoriei (arfc. 1228), 

Regimul ăoial 
In acest regim, spre deosebire de al separaţiunii, o 

parte din. bunurile femeii alcătuesc dota (zestrea), a 
cărei administraţie şi folosinţă sunt conferite de lege 
bărbatului, în vederea susţinerii sarcinilor căsătoriei. 
Celelalte bunuri ale femeii, osebit de dotă, sunt nu¬ 
mite parajcrnaJe şi rămân în administrarea şi la dis¬ 
poziţia ei, ca în regimul separaţiunii de bunuri, 

Regimul dotai, fiind un regim de excepţie, dat 
fiind caracterul special ce-1 conferă bunurilor' dotale, 
legea cere ca pentru adoptarea acestui regim, viitorii 
soţi trebue să facă o declaraţi mie expresă în con¬ 
tractul de căsătorie (art, 227)! 

Bunurile dobândite în cursul căsătoriei cu bani 
provenind din bunuri dotale şi reprezentând valoarea 
lor stmfc subrogate bunurilor dotale anterioare şi 
devin şi ele dotale numai dacă există o asemenea 
stipulaţiuue de întrebuinţare a banilor dotali în 
contractul de căsătorie (art. 1247), precum şi în ca¬ 
zurile prevăzute de art. 1253 şi 1354, Ia orice alta 
ipoteza, aceste bunuri dobândite în cursul căsătoriei 
cu bani dotali rămân paraferuale, 
, _»ota nu poate fi constituită sau mărită în timpul 
căsătoriei (art. 1236). Aceasta spre a protegui inte¬ 
resele terţilor, cari n'ar mai fi în măsură de a cu¬ 

noaşte caracterul şi întinderea bunurilor soţilor din 
citirea contractului de căsătorie. Această măsură 
nu se aplică însă constituirii de dotă a bunurilor 
viitoare, cari devin dotale în virtutea contractului 
de căsătorie. 

Bunurile... dotale sunt proprietateajetueii. Prin ex¬ 
cepţie, bărbatul devine proprietarul lor: 1. Când 
dota este alcătuită diu bunuri fiuigibile sau cou-
sumptibile. 2. Când mobilele dotale au fost preţuite 
în contractul de căsătorie (art. 1345). In aceste 
cazuri, bărbatul rămâne debitorul preţului acelor 
bunuri. In general, drepturile bărbatului asupra bu¬ 
nurilor dotale se limitează la: a) Administrarea 
bunurilor dotale (art. 1242), cu drepturile şi înda¬ 
toririle unui administrator, b) Folosinţa bunurilor 
dotale, cu drepturile şi îndatoririle unuî uzilfruc-
tuar, având obligaţiunea speciala de a des ti ti a 
veniturile dotei la susţinerea sarcinilor căsătoriei. 

Imboilele dotale nu pot fi înstrăinate de soţi î» 
timpul căsătoriei, afară de cazurile prevăzute îti art. 
1249, I25o, 1252, 1253 şi 1254 (art. 1248). 

Soţii pot stipula în contractul de căsătorie şi ina¬ 
lienabilitatea dotei mobiliare. 

Oprirea înstrăinării imobilelor dotale interzice im¬ 
plicit şi ipotecarea lor. 

Sancţiunea inalienabilităţii este nulitatea actului 
de înstrăinare, nulitate care poate îmbrăca un ca¬ 
racter absolut sau relativ, după anumite distincţii!ni 
(art. 1355). 

Inalienabilitatea imobilelor dotale nu este de or- / 
dine. pubiică. însăşi legea îngădue soţilor să stipulexe 
în contractul lor de căsătorie că imobilele dotale se 
vor putea înstrăina (art. 1252), în coiidiţiuitile ce 
vor găsi de cuviinţă, putând hotărî ca preţul s& fie 
reîntrebuinţat în cumpărarea unui alt imobil salt a 
anumitor bunuri. 

Drept consecinţă a inalienabilităţii, legea dispune 
că imobilele dotale nu sunt supuse efectelor pres¬ 
cripţiei achizitive în cursul căsătoriei, decât daca 
începuse să curgă înainte de căsătorie, sau ducă s'a 
stipulat în contractul de căsătorie că imobilele dotale 
sunt alienabile (art. 1878). Prescripţia mai curge 
chiar în timpul căsătoriei, după separaţiunea de 
patrimonii, \ , / 

Sefiaraţiţmeii'de patrimonii. Când purtarea şi actele 
nesocotite ale bărbatului ameninţă dota, femeca, 
pentru a preîntîmpina pierderea zestrei sale, poate 
cere justiţiei separaţiunea de patrimonii (art, 1256, 
1257 şi 1258). Hotărîrea pronunţând separaţtuuea 
are efect retroactiv (art. 1263) şi anulează actele do 
dispoziţie ale bărbatului, efectuate între ziua intro¬ 
ducerii cererii de separaţie şi ziua pronunţării, Prin 
efectul ei, femeea dobândeşte libera administraţie şi 
folosinţa bunurilor sale dotale, având puterea, să 
înstrăineze dota mobiliară (art. 1265). Separaţiunea ' 
nu stinge" însă' caracteruî regimului dotai; bunurile 
rămân dotale,, imobilele fiind tot inalienabile şi. -, 
neurmăribile.' 

OBLIGAŢIUNI 
Obligaţiunea este o legătură între două sau mai 

multe persoane, în temeiul căreia una din ele, numită 
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debitor se obligă, în folosul celeilalte, numită creditor, 
a face sau a nu face ceva. 

Obligaţiunile se nasc din contracte, şi.jpiin efectul 
ii .legii, 

{ Contractul este înţelegerea dintre părţi în vederea 
producerii unui efect juridic; acest efect constitite 
tocmai obligaţiunea. 

Legea prevede anumite situaţiuni, anumite fapte, 
a căror urmare este de a da naştere miei obligaţiuni. 
Aceste fapta, de cari vorbeşte Codul civil sunt 
quasi-eontiftctole, delictele şi quasUdclictele. 

CONTRACTIÎLB 
Contractul (sau eonvenţhinca) constă în acordul 

între două sau mai multe persoane, cari urmăresc 
crearea unui efect juridic, adică crearea, transmi¬ 
terea, modificarea sau stingerea unui drept (art. 
942). 

Codul civil clasifică contractele în diferite categorii. 
A) Contractele bilaterale j» unilaterale. Contractul 

este bilateral (sau siualagmatic) când creează obli¬ 
gaţiuni în sarcina ambelor părţi (art. 943), pe când 
contractul unilateral creează obligaţiuni numai pentru 
o singură parte (art. 944), 

Importanţa clasificării este învederată în urmă¬ 
toarele împrejurări. 

1. Chestiunea riscurilor se pune mimai în con¬ 
tractele sintagmatice. 

2. De asemenea, numai cu prilejul executării unui 
contract sinalngmatic se pune chestiunea exercitării 
acţitinei în rezoluţume şi ridicarea excepţîunei tion 
adimfleti contracltts. 

3. Iu materie de probaţhme a unui contract sina-
lagmatic, art. 1179 cere ca înscrisul doveditor să fie 
redactat într'un număr de exemplare egal cu al păr¬ 
ţilor. In schimb, regula după care un act sub semnătură 
privatti, scris de altă mână decât a celui ce-1 subscrie, 
trebue să poarte menţiunea « bun şi aprobat» (art, 
n8o), se aplică numai contractelor unilaterale. 

B) Contractele oneroase şi gratuite. Contractul 
oneros este acela în care fiecare parte primeşte ceva 
dola cealaltă (art. 945). Contractul oneros creează deci 
avantagii reciproce. Contractul gratuit are de efect 
sii producă un folos uniuni unora din păr ţ i (art. 
946). 

C) Contractele comutative şi aleatorii. Aceasta ca¬ 
tegorie se referă numai la contractele oneroase. 

Contractul este comutativ, csuid întinderea şi va¬ 
loarea prestatului lor sunt cunoscute în momentul 
formării contractului. Din contră, contractul este 
aleatoriu când valoarea prestaţitmilor este incertă, 
fiind subordonaţii în viitor unui eveniment incert 
(art, 947). . 

Pentru a fi valabil şi executoriu, un contract trebue 
să îndeplinească anumite condiţiunî (art. 948). 

x. liste necesar ca părţile contractante să aibă ca¬ 
pacitatea de a contracta, In principiu, oricine poate 
contracta, nfară. de persoanele declarate de tege inca¬ 
pabile (art. 949 şi 950). 

a. Este necesar ca părţile să schimbe în mod valabil 
consimţământul lor, Prin •consimţământ, se înţelege 
manifestarea de voinţă a părţii care contractează. 

Când voiuţa ambelot părţi se transforma îu acord 
prin întâlnirea celor două coiisnnţămiute, se formează 
contractul. 

Dacă consimţământul este viţiat, validitatea con¬ 
tractului este micşorată sau anulată; contractul 
devine auulabil (art, 961): 

Consimţământul poate fi viţiat prin eroare, violmţâ 
sau doi (art. 953—961). 

3, Contractul, pentru a fi valabil, trebue aă aibă. 
im obiect. Obiectul este faptul pozitiv sau negativ, 
la care s'a obligat debitorul, adîcît prestaţii! ucu sau 
absteiijnmeti, pe care creditorul este în drept s'a 
pretindă, debitorului. 

Obiectul trebue să fie licit, adică stt «u contravin» 
unei dispoziţiuni de ordine publică, şi nici imoral, 
adică contrariu bunelor moravuri, Legea consideră 
ca obiect ilicit lucrul care nu este îu comerţ (art. 0.63), 
precum şi îuvoelile privind succesiunile încă nedes-
chise (art. 965 alin. 2 şi art. 702). 

4. Contractul trebue să aibă o cauză, adică un scop, 
căci părţile, când contractează, au în vedere un re¬ 
zultat final. 

Cauza, ca şi obiectul, trebue să fie licită. Dacă 
contractul ar fi inspirat de realizarea unui rezultat 
nelicit, validitatea sa ar fi compromisă (art. 966). 

Contractul are putere obligatorie între părţi 
(art. 969); prin urmare, în caz de neexecutare a obli-
gaţiunei isvorîte din contract, partea interesată are 
dreptul să se adreseze autorităţii publice pentru a 
sili pe cealaltă sa se execute. 

Justiţia, la care se face apel în caz de neexecutare 
a contractului, nu poate modifica cu dela sine putere 
clauzele contractului. Insă, când termenii contrac¬ 
tului nu sunt în deajuns de lămuriţi, judecătorul este 
îndrituit să interpreteze clauzele îndoelnice, spre a de¬ 
termina înţelesul lor şi efectele ce urmează să decurgă 
din ele, cercetând atât conţinutul actului cât şi împre¬ 
jurările în care a fost încheiat (art. 977—985), 

Terţii, fiind în afară de cercul contractual, contrac¬ 
tul nu poate avea efecte faţă de ei (art. 973). Con¬ 
tractele au deci un efect relativ, fiind faţă de terţi 

| H J l i î ? J f 
Totuşi, nimic nu se opune ca o persoană să stipuleze 

dela alta o obligaţiune în folosul itnuî terţ; slipul a-
ţîtmea pentru altul este valabilă îu dreptul român. 

Desfiinţarea contractelor. Contractul poate fi des¬ 
fiinţat prin consiniţiiiiântul mutual al părţilor (art. 
969, alin, a). Această revocare nu produce efecte re¬ 
troactive ; efectele realizate în trecut rămân în vi¬ 
goare. 

In cazul unui contract având de obiect transferarea 
proprietăţii sau tmui drept real, daca doMuditoini 
a înstrăinat lucrul sau 1-a grevat cu drepturi reale 
înainte de revocai e, înstrăinarea stm constituirile 
de drepturi reale rămân valabile: terţii subdoban-
ditori im pot fi atinşi prin revocare. 

Contractul suferă însă o desfiinţare retroactivă 
dacă fusese dela început afectat de. tui viţin produ¬ 
cător al unei nulităţi relative sau absolute.. în această 
privinţă, contractul este supus sancţhmei generale. 
a nulităţii, • urmând ca părţile să-şi lestitue presta-
ţiumie ,de.ja efectuate. 
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Contractul atins de un viţiu al consimţământului 
poate fi confirmat (art. 1167). Confirmarea nu poate 
emana decât dela persoana, care în momentul îii-
cheerii contractului, era incapabilă; aceasta după 
încetarea împrejurării producătoare a viţiului de 
consimţământ. Acţiunea în anulare a contractelor se 
prescrie prin ia ani, cari încep a curge din ziua în-
•cetârii cauzelor producătoare ale viţiului de consim¬ 
ţământ: eroare, violenţa, doi, incapacitate (art. 1900). 

Contractul mai poate fi desfiinţat prin împlinirea 
tmei comliţiuni rezolutorii, sau prin efectul unei ho-
lărîri judecătoreşti, date asupra reclatnaţiunei uneia 
din părţi pentru motiv de neîndepliuire a obligaţiimei 
celeilalte părţi. Această desfiinţare se numeşte rczo-
Ivţiime sau reziliere (art. 1020 şi 1021). 

Jiulecătoiul sesizat de o cerere de reaoluţume a 
urnii contract pentru motiv de neexecutare, are pu¬ 
terea de a acorda, după aprecierea împrejurărilor, 
•un termen de graţie debitorului, pentru ca să-şi poată 
executa obligaţiunea. 

Dacă debitorul execută obligaţiunea în cursul in¬ 
stanţei, el împiedecă rezilierea contractului. Exe¬ 
cutarea poate fi făcută până în momentul când sen¬ 
tinţa judecătorească prin care contractul a fost 
reziliat, a căpătat autoritate de lucru judecat, 

Iu afară de rezoluţiunea contractului, creditorul 
poate cere şi daune, reprezintând prejudiciul încercat 
prin faptul neexecutării obligaţiunei. Debitorul mai 
este răspunzător de daune chiar dacă a executat 
obligaţiunea, însă după termenul stipulat, 

Hotărîrea de rezoluţiuue a contractului, având 
efect declarativ, îl desfiinţează şi pe trecut, întocmai 
ca şi cum părţile ar fi stipulat o condiţiune rezolu-
torie. 

In practică, părţile au obiceiul să stipuleze, pentru 
ipoteza neexecutării obligaţiimei născute din contract, 
o clauză de rezoluţiune, «urnită pact comisoriu, în 
puterea căreia contractul se desfiinţează de drept, 
prin simplu fapt al neexecutării. Creditorul nu pierde 
însă opţiunea ce i-o acordă art. 1021. Dar dacă el 
optează pentru reziliere, rolul justiţiei devine automat, 
inărgminn.u-se a constata neexcutarea şi a pronunţa 
rezoluţmnea contractului, fără a mai putea acorda 
vreun termen de garanţie. 

Delictele şi qiMsi-delictele 

Actele ilicite se numesc delicte, dacă sunt săvârşite 
cu intenţhinea de a vătăma; dacă această intenţiuue 
lipseşte, actul ilicit se numeşte quasi-delict. Săvâr¬ 
şirea unui act ilicit dă naştere în persoana făptuito¬ 
rului, la responsabilitatea civilă, care se traduce prin 
obligaţiunea de a repara paguba cauzată (art. 998), 
El comite o greşeală, o culpă, care este elementul 
principal în responsabilitatea civilă. 

Legea nu defineşte nicăiri noţiunea de culpă care 
este foarte latgă; există culpă de câte ori faptul să¬ 
vârşit nu s'a conformat regulei de drept. Aplicarea 
în practică a noţiuuei de culpă isvorînd din săvâr¬ 
şirea unui delict a fost larg desvoltată în dreptul mo¬ 
dern prin interpretările doctrinei şi jurisprudenţei. 

Legea face ca responsabilitatea să ia naştere nu 
numai dintr'un act ilicit personal, ci şi din prejudiciul 

ce ar fi fost cauzat de alta persoană sau de lucruri 
(art. 1000, 1001 şi 1002): 

1. Tatăl (sau mama după moartea tatălui) sunt răs¬ 
punzători pentru prejudiciul cauzat de copiii lor 
minori, cari locuesc cu dânşii. 

2. Stăpânii şi comitenţii, de prejudiciul cauzat 
de servitorii şi prepuşii în funcţiunile ce li s'atf 
încredinţat, 

3. Institutorii şi artizanii (meşterii), de prejudiciul 
cauzat de elevii şi ucenicii lor. 

Proprietarul unui animal, sau cel ce-1 foloseşte, este 
de asemenea răspunzător de prejudiciul ce-1 cauzează 
animalul. Tot astfel, proprietarul unui edificiu, prin 
această expresiune, înţelegându-se orice clădire. 

Responsabilitatea pentru prejudiciul cauzat, de 
care tratează art. 1000, 1001 şi 1002, se sprijină pe 
o prezumţiune legală de culpă. Cu alte cuvinte, vic¬ 
tima n'are nevoie să dovedească existenţa rinei culpe. 

Legislaţiunea actuală face o largă aplicaţiuiie ii 
responsabilităţii pentru prejudiciul cauzat de lu¬ 
cruri în materia accidentelor de muncă. 

Qitasi-contractele 
Quasi-contractul este un fapt unilateral, care se 

produce în afară de orice acord de voinţe; el este însJl 
licit şi voluntar (art. 986). Acest fapt este generator 
de obligaţiuni. 

Legea se ocupă cu câteva din principalele fapte 
juridice, pe care le consideră ca intrând în categoria 
quasi-contractelor şi cari sunt caracterizate prin pro¬ 
ducerea unei . îmbogăţiri în patrimoniul unui terţ, 
îmbogăţire fără cauză. Legea, pune în sarcina terţului 
îmbogăţit, prin faptul denumit quasi-contract, oWi-
gaţiunea de restituire a folosului rezultat. In aceste 
cazuri intră plata lucrului nedatorit (art. 987—997), 
şi gestiunea de afaceri (art. 993). Există gestiune de 
afaceri de câte ori o persoană îndeplineşte, fără în¬ 
sărcinare prealabilă, un act în interesul alteia. 

Caz fortuit şi forţa majoră 
Debitorul nu este responsabil de neexecutare a sau 

executarea tardivă a obligaţiunilor, când piedeca exe¬ 
cutării iiu-i este imputabilă. Se spune atunci cil 
imposibilitatea de executare este datorită forţei ma¬ 
jore sau unui caz fortuit (art. 1082 şi 1083), expro-
siuni cari sunt sinonime. 

întârzierea 
Dacă debitorul lasă să treacă termenul iixat pentru 

executarea obligaţiunei fără s'o execute, el nu este 
responsabil de întârziere (şi deci nu este ţinut la 
daune) decât dacă ar fi fost pus în întârziere (art. 1081). 
Punerea formală în întârziere rezultă dmtr'o inter¬ 
pelare, o somaţiune, pe care debitorul o primeşte 
dela creditor (art, 1079), sau din chiar chemarea în 
judecată. Legea, în art, 1079, ^ a t ă cazurile în caii 
debitorul este de drept în întârziere, fără nici o no¬ 
tificare prealabilă. 

Daune interese 
Creditorul care nu poate obţine executarea în. na¬ 

tură a obligaţiunei, are dreptul să ceară echivalentul 
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îti bani a pagubei ce încearcă prin faptul neexecutării 
obligaţiunei (art. 1073). Indemnizaţia obţinută de 
creditor poartă numele de daune interese. Daunele 
datorite pentru neexectitarea definitivă se numesc 
compensatorii; cele datorite pentru simplă întârziere 
se numesc moratorii. 

Părţile pot determina, printr'o clauză a contrac¬ 
tului, suma pe care o va plăti debitorul care ar 
întârzia s&-şi execute obligaţiunea, oii n'av executa-o 
de loc; această determinare anticipată şi couvenţio-
nală a daunelor se numeşte clauză penală (art, 1066 
şi urm.). Justiţia nu poate reduce valoarea cauzei 
penale, decât numai dacă obligaţiunea a fost parţial 
executată (art. 1070). 

Dobânda 
Iu contractele în cari obligaţiunea are de obiect 

restituirea unei sume de bani, daunele datorite pentru 
restituirea tardivă a sumei se numesc dobânzi. 

Proporţia dobândei faţă de capital este limitată 
de lege la o valoare, peste care părţile nu pot trece, 
această regulă fiind în strânsă legătură cu ordinea 
publică. 

Conservarea 'patrimoniului debitorului 

In principiu,- obligaţiunea are de efect să confere 
creditorului dreptul de a cere d ib i lomhu executarea 
prestaţinnei stipulate, cate constitue obiectul obli¬ 
gaţiunei. In caz de neexecutare, creditorul se poate 
adresa forţei publice, pentru a obţine fie executarea 
în natură, fie echivalentul în bani a dreptului său, 
pe calea execuţiuuei silite asupra bunurilor debi¬ 
torului. 

Această cale este întotdeauna deschisă creditorului, 
ca o consecinţă normală a efectelor obligaţiunilor, 
însă cu condiţimiea ca debitorul să aibă im patri¬ 
moniu solvabil; contra debitorului insolvabil, mij¬ 
loacele legale de execuţiune silită sun t neputincioase 
pentru ca creditorul să realizeze creanţa sa. De aceea 
legea a organizat în favoarea creditorului anumite 
mijloace de conservare a patrimoniului debitorului, 
cu scopul de a da creditorilor posibilitatea de a lua 
măsuri de conservare a bunurilor debitorului, de a 
exercita în numele debitorului acţiunile pe cari ne¬ 
glijează să le exercite—ceeace coustitue acţiunea 
oblică, despre care tratează art . 974 — ş i în sfârşit, 
să atace şi să ceară anularea actelor făcute de debitor 
în frauda l o r—ceea ce constitue acţiunea paulicmă 
a creditorilor, de care se ocupa art. 975. 

STINGEREA OBUGAŢIUNIJCOR 
In mod general, se poate spune că obligaţiunea se 

stinge prin executarea ei, sau, în cazul aiiua.itelor 
contracte, prin trecerea termenului lor, 

A) Plata. Se' înţelege prin flalâ, orice executare 
efectivă a unei obligaţiuni de a d a sau de a face. Plata 
constitue modul obicinuit de stingere a obligaţiu¬ 
nilor. Pla ta poate Ii efectuată de debitor sau de orice 
a l t a presoană, lucrând în numele debitorului; în 
ul t imul caz, plata stinge obligaţiunea fa ţă de creditor. 
Da tor ia nu se stinge însă în raporturile dintre terţul 
platnic şi debitorul contractual, care rămâne obligat 

faţă de pr imul ; a tes ta este subrogat în drepturile 
creditorului, devenind ti tularul creanţei. Plata efec¬ 
tua tă de un te r ţ pent ru debitor se numeşte plată 
prin subrogafitme (art. i t o 6 ţi urm). 

Când, între acelaşi debi tor şi acelaşi creditor, sunt 
în curs de executare mai multe oonvenţiuni, plata 
efectuata de debitor fără nici o indicaţiuue stinge 
datoria cea mai apăsătoare pen t ru debi tor ; în caz 
de p la tă parţ ia lă a unei datorii , p la ta se impută mai 
îutâiu asupra dobânzilor şi mimai prisosid asupra 
capitalului (art. 1110—1113). 

Când, cu prilejul efectuării plăţi i , se ivesc neînţe¬ 
legeri asupra val idi tăţ i i şi suficienţei sale, precum şi, 
în general, asupra modului de liberaţiune a debito¬ 
rului, se întâmplă ca creditorul să refuze plata. I n 
acest caz-, debitorul, dacă vrea să se libereze în mod 
valabil, trebue să recurgă, la o procedură specială, 
numită ofertă reala (art. 1114—1121 şi 604—609 c. 
proc. civ.). Aceasta are de scop constatarea oficială 
a propunerii pe caie debitorul o face de a~şi plăti 
datoria. Oferta de p la t ă este t ransmisă creditorului 
de către portărei şi t rebue să fie u r m a t ă de consemna¬ 
rea sumei datorite. 

B) Novaţiwtea (art. 1128—1137) este un act ju¬ 
ridic având de scop stingerea unei obligaţiuni şi 
înlocuirea ei pr in t r 'a l ta nouă. Novaţ iunea se poate 
realiza în trei modur i : 1. Când părţile substituesc 
între ele o nouă datorie îi\ locul celei vechi. 2. Când 
1111 nou debitor este subst i tu i t celui" vechiu, care 
prin efectul novaţ îunei este descărcat faţă de cre¬ 
ditor. 3) Când u u nou creditor este substi tuit celui 
vechiu faţă de care debitorul este descărcat. 

C) Compensaţiunea (art. 1143—1153). Când două 
persoane îşi sunt da toare reciproc, datoriile se sting 
până la concurenţa sumei celei mai mici. Acest mod 
special de stingere a obligaţiuuilor se numeşte com-
pensaţiurie. Ea u 'are n imic comun cu p la ta ; efectul 
ei se produce în vir tutea legii, pr in faptul coexistenţei 
datoriilor între aceleaşi persoane şi. fără a fi nevoe de 
vreo manifestare de voinţa a lor. 

Pentru ca o compeusaţiune să opereze, legea cere 
anumite condiţiuui: ca datoriile să aibă de obiect o 
sumă de bani, sau lucruri fungibile; apoi, ca datoriile 
să fie lichide şi exigibile. Curgerea termenului, care 
este stipulat de obicei în interesul debitorului, sus¬ 
pendă compensaţiunea. 

D) Preseripfiunea exlinctivă s au libeiatorie este 
un mod special de stingere a obligaţiunilor şi acţiu¬ 
nilor (art. 1837), întemeiat pe împrejurarea că uu 
drept lăsat în părăsire t i m p de un anumi t număr de 
ani este expus să dispară. N u m a i dreptul de pro¬ 
prietate şi acţiunea în revendicare nu se pot stinge 
prin îieîntrebuinţare; toa te celelalte drepturi şi ac¬ 
ţiuni sunt supuse principiului general al stingerii prin 
ptescripţie, 

In principiu, prescripţia ext iuc t ivă se consideră 
ca împlinită după scurgerea unui t e rmen de 30 de ani 
(art, 1890). Se prescriu însă pr in 10 ani acţiunile 
tinzând la desfiinţarea unu i cont rac t încheiat de uu 
incapabil, ori a tuiui con t rac t încheiat sub influenţa 
eroarei, violenţei sau dolului (art. 1900); şi prin 5.ani 
chiriile, arenzile, dobânzile aferente capitalului im-



392 ENCICLOPEDIA ROMÂNIEI 

prumutat şi iu general prestaţiunile periodice (art. 
1907). Există şi alte prescripţiuni mai scurte (art. 
1903 şi 1904)- n. . 

Prescripţia nu începe sa curgă decât din momentul 
când creanţa a devenit exigibilă (art. 1886), iar pentru 
acţiunea în anularea unui contract, din momentul 
încetării violenţei sau a cunoaşterii vîţiului de con¬ 
simţământ (eroare sau doi), şi în privinţa incapabi¬ 
lilor cari au contractat, din momentul încetării 
incapacităţii lor (art. 1900, alin. 2). 

Odată ce începe a curge, prescripţia îşi continuă 
mersul până la împlinirea termenului legal, afară 
numai dacă nu este întreruptă printr'unul din eve¬ 
nimente, cărora legea le conferă acest efect (art. 1863 
şi urm.). Dintre acestea cele mai însemnate sunt 
chemarea în judecată a debitorului şi recunoaşterea 
de către debitor a datoriei sale (art. 1865). 

Iu anumite cazuri, curgerea prescripţiei este sus¬ 
pendată. Prescripţia uu curge în contra minorului sau 
interzisului (art 1876), nici contra femeii în privinţa 
imobilelor dotale (ait. 1878). Suspendarea întrerupe 
curgerea prescripţiei, împiedicând-o să continue atâta 
timp cât daiuueşte cauza ce o produce; însă, ea nu 
anulează retroactiv timpul deja scurs, spre deosebire 
de efectul întreruptiv al reclamaţiunei în justiţie şi 
al recunoaştere! datoriei, 

PROBELE 
Codul civil consacră un capitol întreg reglemen¬ 

tării probelor, pe cari părţile litigante sunt admise a 
le produce înaintea justiţiei pentru dovedirea şi apă¬ 
rarea drepturilor ce le pretind (art. 1169—1232). 
Ea enumără mijloacele de probă ce pot întemeia do¬ 
vedirea unui drept şi determină în acelaş timp auto¬ 
ritatea lor. 

Dacă este vorba de a dovedi un fapt material, orice 
mijloc de probă este admisibil, rămânând judecăto¬ 
rului să aprecieze valoarea lor de convingere. 

Dacă este vorba de dovedirea unui act jimdic, 
legea cere ea mijloc de dovadă acte scrise (art. 1191). 

Sarcina probei. Partea care formulează o preteti-
ţiune înaintea justiţiei trebue s'o dovedească (art. 
11(19). Proba este deci în sarcina părţii care afirmă 
sau reclamă, un drept. 

Prezumţimii legale. In anumite împrejurări, legea 
scuteşte partea de sarcina probei, deoarece prezumă 
că cel ce se află în acele împrejurări, are dreptatea 
de partea sa. Efectul prezuinţiunei legale este deci de 
a răsturna sarcina probei. 

De obiceiu, legea o crează în cazurile când proba 
directă a faptelor este prea grea de făcut şi când si-
tuaţiunea este conformă, în marea majoritate a ca-. 
zurilor, cu realitatea, 

Principalele prezumţiuni legale sunt, prezumţia de 
paternitate (art. 286, alin. 1), prezumţkmea de legi¬ 
timitate a copilului (art, 286, alin. 2,' 288 şi 289), 
prezumţiunea de liberare a debitorului dedusă din 
remiterea către creditor a titlului de creanţă (art. 
113S), prczumţiune de adevăr absolut atribuit hota-
rîrilor judecătoreşti definitive (art. . 1201), numită 
autoritatea lucrului judecat-

Diverse mijloace de probă. Proba poate rezulta: 
a) din constatări materiale făcute de judecător, fie 
direct, fie prin experţi numiţi de el (art. 211—226 
c. proc, civ.). 

b) Din declaratului făcute de martorii, cari p o t d a 
lămuriri cu privire la faptul material ce unueaKti a 
fi dovedit. Dovada prin martori nu este admisă pen¬ 
tru actele juridice decât în cazuri excepţionale. Nu 
se poate dovedi prin martori în contra unui act KC-US 
(art. 1191, alin. 2). 

c) Din declaraţiimik părţilor. Aceste declaraţii!ni 

mijlocirea judecătorului, 
sau asupra unor fapte în legătură cu procesul; aceasfcft 
procedură coiistitue interogatorul (art. 327—236 c. 
proc. civ.). Când întrebările sunt puse părţii sub fo rm» 
solemnă a jurământului (art. 1028—1322 şi art. 2 3 7 — 
246 c. proc. civ.) declaraţiunea părţii care ju ră are 
un caracter decisiv pentru deslegarea procesului, 
în afară numai dacă jurământul a fost dat pă i ţ i i clin 
oficiu de către judecător, pentru completarea con¬ 
vingerii sale (jurământ suplinitoriu). 

d) Din acte .scrise. Acestea sunt mijloacele ele 
probă obicinuite pentru dovedirea actelor juridice, în 
special convenţiuuile;,ele constituesc adevărate decla-
raţiuni ale părţilor, cu privire la drepturile reciproce 
ce au avut în vedere la încheerea actului. 

•Actul scris se numeşte autentic, dacă este făcut în 
asistenţa unui ofiţer public competent (art, 1171) . 
Actul întocmit de părţi, singure şi fără formele 
autenticităţii se numeşte act sub semnătură privată. 
Ca mijloace de probă, există o deosebire î n t r e 
ambele categorii de acte. Partea, căreia i se o p u n e 
un act autentic, nu este primită a contesta faptele 
constatate de ofiţend public că s'au petrecut în 
prezenţa sa; aceste fapte nu pot fi tăgăduite de cftt 
declarând actul falş (art. 168—171 c. peii.), Din. 
contră, îu cazul unui act sub semnătură pr ivata , 
nu există nici o siguranţă în privinţa chestiunei d e 
a şti dacă el a fost într'adevăr întocmit cti concursul 
şi cu voinţa părţii căreia îi este opus. Actul sub 
semnătură privată nu poate fi considerat ca doveditorv 

decât până la dovada contrarie. 
e) Un ultim mijloc de probă este cel indirect, prin 

indicii sau prezumţiuni (art. 1199 şî 1203). 

CONTRACTE! J3 SPECIA 1,13 
I. Vânzarea 

Vânzarea este contractul prin care vânzătorul 
strămută asupra cumpărătorului proprietatea urrui 
bun, în schimbul unui preţ în bani (art, 1394). 

Vânzarea este tipul contractului consensual, care 
ia naştere, dintr'un simplii schimb.de voinţe şi in¬ 
dependent de predarea lucrului sau de redactarea 
unui înscris; însă, faţă de terţi, s t rămutarea pro¬ 
prietăţii imobiliare nu este opozabilă decât, d a c ă 
vânzarea este transcrisă în registrul ţ inut la t r ibuna¬ 
lul, situaţiunei imobilului (art. 1295, alin, 2, şi a i t . 
722, alin. 1 .c. proc, civ,},. ceea ce implică în m o d 
necesar întocmirea unui act instrumentar scris, fie 
sub semnătură privată, fie autentic. 
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Vânzarea este şi tipul contractului sinalagmatic, 
în cate echilibrul de folosinţă al pretenţiunilor este 
reprezentat prin obiectul vânzării şi preţul. 

Ca ori care contract, părţile, înti-'un contract de 
vânzare treime să fio capabile de ii se obliga şi să 
manifeste un consimţământ neviţiat. 

In principiu, ori cine ponte cumpăra şi vinde (art. 
1306), afară de cei opriţi de lege; capacitatea, în 
această privinţa, este cea prevăzuta de droptttl 
comun. Incapacituţile speciale sunt prevăzute de 
lege. Vânzarea între soţi este în principiu interzisa 
(art. rjo?). Tu torul nu poate cumpăni 1111 bnn al / 
pupilului; mandatarul însărcinat să vândă un lucru 
riu-1 poate cumpăra (art rjoSi); administratorii comu¬ 
nelor unu a stabilimentelor publice nu pot cumpăra 
Imnurile cu Ie sunt încredinţate; străinii nu pot 
cumpăra imobile rurale (art. 18 din. Constituţie); 
magistraţii şi avocaţii nu pot dobândi drepturi 
litigioase în anumite condiţiimi (art 1309). 

Deasetuenea, vânzarea poate fi afectată de moda¬ 
lităţi anumite, stipulate în mod liber de părţi (art. 
1296), termen sau condiţiutie, vânzare alternativă 
sau vânzare în bloc (art. 1209), vânzarea pe încercate 
(art. 1302). Părţile pot stipula, când contractează 
vânzarea, şt o conveuţiune de arvună (nrt. 1297 şi 
1208), care este o varietate de clauza penată; dacă 
vânzarea nu se poate executa din culpa uneia clin 
părţi, aceasta pierde arvuna dată Hau o restitue 
îndoită, afară numai dacă partea care nu este în 
culpa stărue în executarea contractului. In acest 
din urmă caz, rămâne eu arvuna să fie scăzută din 
preţ. 

Cesiunea de creanţă (art. 1391—1398), când este 
fsicutii prin act între vii cu titlu oneros, echivalează 
cit o vsiny.iUtt a unui drept personal. Cesiunea im 
modifică caracterul creanţei, încât excepţiunile ce 
erau opozabile cedontului, rămân valabile şi ope¬ 
rante faţă de cesionar. Faţă de terţi cesiunea nu este 
hpoznbilă decât dncă a fost"notificatiY "debitorului, 
pil acceptată de el printr'uu act autentic, 

II. Schimbul 
[ Schimbul este un contract sinalagmatic, prin care 
\Aouii persoane îşi transmit reciproc proprietatea 
/unui lucru pentru altul (ari:. 1405). Lucrurile schimbate 
eoustitue.se în acela? timp obiectul şi preţul schimbu¬ 
lui. 

i Contractul de schimb este supus regulai or vânzării 
V (avt. 1409). 

III. Locaftunca 
Locaţiunea este un contract sinalaguuvtic prin 

caro locatorul se obligă a asigura locatarului folosinţa 
unui lucru sau a unui serviciu pe timp determinat, 
îu schimbul unui preţ care este stabilit în raport cu 
dumta inenţiunei (art. 1410). 

Locafinnea uniri lucru poate avea de obiect orice 
bun mobil sau imobil. Iu cazul unui imobil, locuţiune 
se mai numeşte închiriere sau arendare. 

Locuţiunea este socotita a avea caracterul unui 
act de administraţie; însă,- dacă durata contractului 
trece de 5 ani, locaţiuuen. capătă caracterul unui 

act de dispoziţie, fiind considerată ca o vânzare a 
folosinţei, 

Locatorul este ţinut de a preda locatarului luciul 
închiriat sau arendat (art. 1420), în bună Kt are şi cu 
toate accesoriile sule (art. 14a 1, alin. :). să-l întreţină 
în bună stare şi să garanteze pe locatar contra 
cvicţhmei şi viţiilor lucrului (art. 1420). Locatarul 
este obligat .să sfc folosească de bunul închiriat con¬ 
form stipuhiţiuuilor contractuale (art. 143»), să 
execute repnraţiunilc necesitate de uzul normal, 
rezultând din exercitarea folosinţei (art. 1447 1449), 
să plătească regulat preţul locajiunoi şi să re-sLitue 
Imnul la sfârşitul IciTţîiuid (art. 1^31). I Uic;ji kicsi-
tarul după sîiu şi tul contractului, rămâne peste termen 
în. folosinţa lucrului, fără ca locatorul să protesteze, 
locaţumea se consideră ca reînnoita, deşi mi a interve¬ 
nit o nouă înţelegere a părţilor; această reînnoire a lo-
caţiunei se numeşte Vacită %gconţjâjj}ţm$e (art. 1437 şî 
1464). -'"7~ 

Locuţiunea de servicii sau contractul de muncă are 
ca obiect munca prestată în schimb iii unei sume, 
care poartă numele de salariu sau leafa. Contractul 
idividual de muncă, din. cauza nevoii de a organiza 
şi ocroti interesele salariaţilor de toate categoriile, 
a făcut obiectul unei reglementări speciale, conţi¬ 
nută în importanta lege dela 5 Aprilie 1929. , 

IV. Societatea 
Societatea este un contract consensual şr sinalag-

matic, având ca scop punerea îu comuti a aporturilor 
asociaţilor, pentru a realiza un beneficiu (art. 
1491); caracterul lucrativ deosebeşte societatea de 
asociaţiuneji fără scop lucrativ. 

Societatea poate fi civilă sau comercială. Materia 
societăţilor comerciale îşi '«ue sediul în codul de 
comerţ. Iu codul civil nu se găsesc decât scurte 
reguli, privind societăţile civile, cari nu fac acte de 
comerţ; şi ale căror litigii sunt de competenţa tribu¬ 
nalului civil. 

Aporturile formează o mnssă de bunuri, care este 
proprietatea societăţii. Aportul poate consta şi din 
numea unuia din asociaţi. Gestiunea societăţii, se 
face după nonuefe stabilite de părţi, cari dau, de 
obiceiu un mandat în acel scop unuia dintre compo¬ 
nenţii societăţii (art. 1514—151G).; în lipsă de sti-
pulaţivmi speciale îu privinţa modului de admini¬ 
straţie, se aplică regutelc articolului 1517. 

Scopul principal unnîirit în constituirea unei 
societăţi este realizarea de beneficii; acestea se îm¬ 
part între asociaţi în proporţie cu valoarea aporturi¬ 
lor sociale (art. 15ri). 

Disolvarea societăţii se întâmplă în cazurile enu¬ 
merate de art. 1523. Disolvarea atrage după sine 
împărţirea bunurilor sociale deoarece încetează in-
diviziunea între'asociaţi asupra acestor bunuri (art, 

) 
V. Mandatul 

. Mandatul este tui contract consensual prin care o 
persoană se obligă a face ceva pe .scama altei persoane 
(art, 1532). Mandatul poate fi gratuit-.sau sa¬ 
lariat. 
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Mandatul trebtie să fie capabil de a contracta el 
însuşi actul de a cărui îndeplinire însărcinează pe 
mandatar, Din contră capacitatea, mandatarului nu 
importă; el nu contractează personal, ci în numele 
'mandatului (art. 1538), 

Mandatul poate fi special sau general. Cel special 
este dat pentru realizarea unui anumit act sau pentru 
o categorie de acte. Mandatul general, dat pentru 
ori ce acte, este valabil numai pentru contractarea 
actelor intrând în categoria actelor de administraţie; 
de aceea, realizarea prin mandatar a unui act de 
dispoziţie implică o împuternicire specială (art. 1535 
Şi 1536). 

Mandatarul este obligat să execute mandatai ce 
1-a primit, fiind responsabil de daune din faptul 
neîndeplinirei mandatului (art, 1539). El este dator 
a da socoteală, mandantului {art, 1541), or de va fi 
încasat sume de bani în numele acestuia şi le va fi în¬ 
trebuinţat în folosul său, va datori dobânzi (art, 1544). 

Mandatul poate fi revocat de maudant ori când 
crede de cuviinţă (art. 1553). Mandatul se stinge şi 
prin moartea uneia din părţi sau prin renunţarea 
mandatarului (art. 1552 şi 1556). 

VI. împrumutul 
împrumutul este un contract, prin care împrumută-

torul dă împrumutatului un lucru pentru ca să se 
folosească de ei, urmând apoi să-1 restitue. împru¬ 
mutul este de două feluri: a) Comodatul, sau împru¬ 
mutul unui lucru, care trebue restitiu't şi care este 
determinat în specie (art. 1560); comodatul este 
gratuit (art. 1561), împrumutatul fiind un deţinător 
precar şi riscurile, în timpul contractului, fiind 
pentru împruirmtător. b) împrumutul propriu zis, 
prin care cel care se împrumută devine proprietarul 
bunurilor împrumutate. B,l se obligă a restitui îm-
pruniutătorului aceeaşi cantitate şi valoare de bu¬ 
nuri. Riscurile sunt, în acest caz, pentru împrumutat, 
fiind vorba de lucruri determinate nu în specie, ci 
în genere (art. 1576 şi 1377). împrumutul' de bani 
comportă, . de obiceiu, stipulaţiunea unei dobânzi, 
cuvenită împrumutătorului, osebit de restituirea la 
termenul stipulat a capitalului (art,i587—1590). 

VII. Depozitul 
Depozitul este un contract, prin care depunătorul 

încredinţează ttn lucru depozitarului care se obligă, 
cu sau îără plată, a păstra lucrul şi a-1 restitui în 
natură (art. 1591). Depozitul propriu zis, sau volun¬ 
tar,, se formează prin consimţământul părţilor 
urmat de predarea materială a lucrului (art. 1593), 
legea cerând pentru validitatea contractului de de¬ 
pozit şi întocmirea uuui act scris (ait. 1597). 

Q S L este acela în care depunătorul 
d i i i 

Q g ţ . p 
n'a putut alege pe un depozitar anumit, fiind nevoit 
să efectueze depozitul sub ameninţarea unei situaţiuni 
anormale (art, 1620); depozitul necesar poate fi dove-J 
dit cu martori, ori care ar fi valoarea sa (art. ^ 

GARANTAREA CREANŢELOR 

In vederea apărării creditorului contra pericolului 
insolvabilităţii debitorului, legea îi- pune la dispo-

ziţiune anumite mijloace pentru a dobândi o mai 
mare siguranţă de a fi plătit. Aceste mijloace sunt 
garanţiile speciale, alăturate creanţelor. Fără ele, 
creditorul n'are decât o creanţă chirografaiă, care 
este supusă legii concursului dintre creditori, afară 
numai de cazul când există între creditori cauze 
legitime de preferinţă (art. 1719). Aceste cauze cari 
fac ca unii creditori să fie preferaţi celorlalţi si 
plătiţi cu preferinţă în mod integral, cousfcittiesc 
garanţiile speciale, Ele se împart în garanţii -personale 
şi garanţii reale, după cum garanţia este luatft de o 
persoană, care se angajează a plăti alături de debitor, 
sau grevează un lucru, afectat în mod special La 
despăgubirea creditorului. 

Fidejusiunea 
Fidejusiunea este un contract, prin care o persoană 

se obligă faţă de creditor să îndeplinească obligaţi¬ 
unea debitorului, dacă acesta nu ar executa-o (art. 
1652 şi urm.), Obligaţiunea fidej uşorului este.acce¬ 
sorie, fiind suborcIMŞrXeS^ 
piSter"Ba'C"ă"'"îiSe]usoi'uî plăteşte datoria debitorului, 
el dobândeşte faţă de acesta toate drepturile creditoru¬ 
lui, fiindu-ijmbrogat în temeiul plaţii efectuate. 

FicTejiisorul Tmiîarit'paateopxiiiecreditofuliii bene¬ 
ficiul de discuţiune (art. 1662) sub anumite condiţiuni, 
adică a cere ca urmărirea creditorului să fie exerci¬ 
tată mai îutâiu contra debitorului şi numai daca nu 
se poate despăgubi, atunci să fie urmărit el, îu virtutea, 
obligaţiune! sale accesorii. 

Amanetul 
Amanetul sau gajul este un contract accesoriu, 

prin care debitorul predă creditorului un bun inobîJ, 
pentru ca în caz de neexecutare a obligaţitmei, sa-1 
vândă şi sa se despăgubească din preţul obţinut 
(art. 1685 şi urm.). Legea cere pentru formarea şi 
validitatea contractului de gaj remiterea efectivă a 
lucrului în primirea creditorului gaj ist şi transcrierea 
actului de gaj îu registruTTTnblTnâlîu'ur (art. 728 bis c. 
proc. civ.). 

Numai mobilele pot fi date în gaj. Dacă gajul consta" 
într'o creanţă, actul de gaj trebue să fie notificat 
debitorului creanţei (art. 1687). 

Constituirea unui gaj se traduce prin naşterea 
unui drept real asupra lucrului amanetat. Titularul 
acestui drept este creditorul gajist, care devine 
deţinătorul lucrului şi se~1Eîcuf3 "de "îin drept de 
retenţiune până la plata integrală. 

Vânzarea Imnurilor amanetate nu se poate efectua 
decât prin mijlocirea justiţiei, la licitaţie publică, 
(art, 1689); creditorul gajist are un drept de preferinţă 
asupra sumei realizate prin vânzare, fiind plătit în¬ 
aintea celorlalţi creditori ai' debitorului, 

PRIVILEGII 
Se înţelege prin •]>wtnlei>vu:_ un sprijin pe care legea 

îl acordă unor anumite creanţe, socotind, că trebue 
să beneficieze de o favoare întemeiată pe na tuia lor 
(art. i;22). 

Sunt mai multe categorii de privilegii: a) Privi¬ 
legiile generale asupra întregului patrimoniu al debi-
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torului, cari garantează anumite creanţe chirografare. 
b) Privilegii generale asupra tuturor mobilelor debi¬ 
torului şi privilegii speciale asupra anumitor mobile. 
c) Privilegii speciale asupra anumitor mobile cari 
sunt adevărate ipoteci privilegiate. 

JEffiilegiile generale asupra întregului patrimoniu 
al_debîţorflltiî''şutit: " •''' • • - < ...-.-

irQieltuelf'cle ""judecata. 2. Privilegiul fiscului. 3. 
Privilegiul avocaţilor pentru creanţele lor de onorarii 
(art. 42 al legii din 21 Februarie 1923); 4. Privilegiul 
salariatului (art. 7 al legii din 5 Aprilie 1929). 

Privilegiile generale asupra mobilelor sunt: 
1, Suinele cheltuite pentru înmormântarea de¬ 

bitorului; 2. Cheltuelile ultimei boli, făcute în curs 
de mi an; 3. Salariile oamenilor de serviciu, calfe 
şi lucrători; 4. Sumele avansate pe \\\\ interval de 
6 luni pentru subsistenţa debitorului şi familiei sale. 

Privilegiile speciale asupra anumitor mobile garan¬ 
tează diverse creanţe j±jrpgrafar.eJ| Caxizele de prefe¬ 
rinţă, pe~care se întemeiază aceste privilegii, se îm¬ 
part în mai multe categorii: 

A) Privilegiul este bazat pe constituirea expresă 
sau tacită a unui amanet, Astfel este privilegiul 
locatorului asupra mobilierului adus în casă de 
chiriaş sau asupra recoltei şi inventarului agricol al 
arendaşului. In caz de neplată a chiriei sau arendei, 
locatorul are dreptul să se despăgubească cu prefe¬ 
rinţă din preţul vânzării mobilelor afectate privi¬ 
legiului; el poate chiar revendica îtitr'un anumit 
termen mobilele în mâna unui terţ deţinător. 

B) Privilegiul este motivat printr'o consideraţiune 
de îmbogăţire a patrimoniului debitorului rezultând 
dintr'un fapt al creditorului, Astfel este privilegiul 
vânzătorului unui bun mobil, care n'a fost plătit 
(art. 1730); creanţa sa este gararrtatăjle,însuşi lucrul 
vândut, care'Teprezinta'orîiuBogăţire a. patrimoniului 
debitorului, Acest privilegiu se stinge prin înstrăi¬ 
narea obiectului de către debitor, sub rezerva exer¬ 
citării de către creditorul privilegiat a acţiunei de 
revendicare îutr'un anumit termen. De aceeaşi cate¬ 
gorie sunt privilegiul garantând sumele datorite 
pentru seminţe şi cheltuiala recoltei şi privilegiul 
pentru cheltueli făcute în vederea conservării unui 
mobil. 

liiirii de gaj* Astfel este privilegiul cărăuşului, care 
Iroartintstrpfra obiectului transportat şi care garan¬ 
tează creanţe născute din contracte de transport. 
De asemenea privilegiul hangiului pe efectele călă¬ 
torilor şt privilegiul Statului pe garanţiile depuse de 
anumiţi funcţionari publici mânuitori de bam, în 
vederea eventualei despăgubiri pentru actele abusive 
ce le-ar săvârşi în exerciţiul îuncţiunei lor. 

Privilegiile speciale asupra imobilelor sunt adevă-
rat?TpT5fţeciniiupTîse^^ 
cte~iTrTnarîFe cu privire la imobilul afectat privilegiu¬ 
lui. Creditorul privilegiat este plătit înaintea creditori¬ 
lor ipotecari, Privilegiile imobiliare speciale sunt: al 
vânzătorului de imobil, al comoştenitorilor (asupra 
imobilelor succesiunei, pentru garantarea împărţelei 
•efectuate şi a sumelor cu cari a rămas dator drept 
.sultă unul clin copărtaşî) şi privilegiul arhitecţilor, 

antreprenorilor şi lucrătorilor asupra imobilului clădit 
sau reparat pentru garantarea sumelor datorite de 
proprietar (art. 1737). I,a această enumeraţiune se 
cuvine a adăuga privilegiul implicit (adică dreptul 
de a fi plătiţi cu preferinţă) al creditorilor succesiunei, 
cari au obţinut separaţiunea, patrimoniul succesoral de 
al moştenitorului (art. 781 şi 1743). 

Privilegiul vânzătorului de imobil se întemeiază 
pe motivul îmbogăţim cumpărătorului prin traus-
miterea proprietăţii imobilului al cărui preţ trebue 
să-1 plătească; creanţa preţului este garantată prin 
însuşi imobjluL.^ "*'"" " 
1 fnVnejjiui vânzătorului ia naştere prin .transcrierea 
actului^ rde„,„vliiâăw...,îu_.registriil..tribunalului, De 
altfel" oricare privilegiu imobiliar trebue transcris 
atât cele imobiliaie speciale cât şi cele, generale 
purtând asupra imobilelor, cum este privilegiul chel-
tuelilor de judecată (art, 1738 şi 1739). 

IPOTECI 
Ipoteca este o garanţie reală şi accesoriei care 

coristă în afectarea1" S-p 6CMa'™ă î̂vTîur~îmoT3îl~lâ' plata 
unei creanţe determinate. Numai imobilele pot fi 
ipotecate (art. 1751), iar dintre acestea, numai cele ce 
sunt în comerţ. 

Ipoteca se întinde implicit asupra tuturor accesorii¬ 
lor imobilului, precum şi asupra ameliorărilor aduse 
imobilului după constituirea ipotecei (art.1777). 

Ipotecile sunt de douăf eluri: legale sauconvenţiouale. 
Ipoteca legală ia naştere în temeiul unei 

dispoziţiuni legale, pentru garantarea intereselor unor 
persoane anumite, ale căror bunuri sunt administrate 
de reprezentanţii lor. Ipoteca garantează drepturile 
eventuale ce ar putea avea aceste persoane, drepturi 
reprezentând echivalentul pagubelor provocate de 
actele abusive ale acestor administratori. Sunt trei 
ipoteci legale: 

A) l-poteca minonihii şi interzisului asupra imo¬ 
bilelor tutorului; inscripţiunea ipotecară este luată 
în registrul tribunalului în urma deliberării consi¬ 
liului de familie, care fixează suma de înscris şi deter¬ 
mină imobilele asupra cărora se va lua inscripţia. 

B) -Ipoteca, femeii măritate sub regimul dotai, asupra 
imobilelor bărbatului. Ipoteca garantează creanţele 
ce le va putea avea femeea la desfacerea căsătoriei 
contra bărbatului, pentru restituirea dotei alienabile. 
Femeea măritată sub u n alt regim decât cel dotai 
nu se bucură de această garanţie , 

C) Ipoteca Statului asupra imobilelor anumitor 
funcţionari mânuitori de bani publici, pentru garan¬ 
tarea unor eventuale delapidări . 

Ipoteca convenţională naşte din voinţa 
părţilor, sub forma unui contract accesoriu de garanţie 
a executării unei creanţe (art, 1749). Ipoteca conven¬ 
ţională este un contract solemn, deoarece trebue 
să fie constatată printr'un act autentic (art, 1773), 
Validitatea de fond a ipotecei este legată cu capaci¬ 
tatea constituitorului de a putea înstrăina (art, 1769), 

Specialitatea şi publicitatea ipotecilor 
Regimul ipotecar român este caracterizat prin două 

condiţiuni esenţiale: specialitatea şi publicitatea, . 
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Orice garanţie ipotecară trebue sa fie determinată 
atât în privinţa individualizării imobilului afectat 
ipotecei, cât şi în privinţa valorii creanţelor garantate. 
Această regulă coustitue specialitatea ipotecei şi este 
comună ipotecilor convenţionale şi legale. Nu există, 
în dreptul român, ipoteci uedeterminate, fără îndi-
caţiunea sumei garantate, şi nici ipoteci generale, 
care să greveze toate imobilele debitorului. Ipoteca 
în privinţa sumei garantate şi a imobilului grevat 
este nulă. 

Legea supune orice ipotecă convenţională sau le¬ 
gală la o publicitate specială, în interesul terţilor, 
publicitate care constă în înscrierea ipotecei într'un 
registru special al tribunalului situaţiunei imobilului 
(art, 725 c, proc. civ.). 

Rangul ipotecilor 

Nu există egalitate între creditorii ipotecari; ei 
nu vin niciodată în concurs. Drepturile lor sunt 
succesive, în înţelesul că ei sunt plătiţi din preţul 
vânzării imobilului ipotecat, unul după altul, după 
o garanţie numită rang, care se determină după 
ordinea inscripţiunei în registru — indiferent dacă 
este vorba de ipoteci convenţionale sau legale. 
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Drepturile creditorilor 
Creditorii ipotecari se bucură de două foloase în¬ 

semnate, cari sunt specifice naturei creanţelor ipo¬ 
tecare: ei au dreptul de preferinţă şi cel de urmărire. 

Dreptul de preferinţă este o favoare a legii de a fi 
plătit înainte de ceilalţi creditori şi integral. 

Dreptul de urmărire este o prerogativă special;! 
a garanţiei ipotecare, In baza lui, creditorul păs¬ 
trează neatinsă facultatea de a proceda la vân¬ 
zarea silită a imobilului ipotecar, în mâna oricui, 
chiar dacă ar fi fost înstrăinat de debitorul consti¬ 
tui tor al ipotecei (art. 1790); dreptul real crent de 
ipotecă urmează imobilul în mâinile oricărui tetţ 
dobândite*. Dacă debitorul uu-şi îndeplineşte obli¬ 
gaţiunea, creditorul porneşte urmărirea imobilului 
pe calea execuţiunei silite (art. 493 şi urm. c. proc. civ). 
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ameninţă pe dobânditorul unui imobil ipotecat, legea 
pune la dispoziţia acestuia o procedură numită 
purga, care îi permite de a libera imobilul de toate 
privilegiile şi ipotecile ce-1 grevează, oferind credi¬ 
torilor preţul imobilului (dacă 1-a cumpărat) sau 
valoarea lui (dacă 1-a dobândit cu titlu gratuit) şi 
aceasta chiar dacă creanţele privilegiate sau ipotecare 
n'au ajuns la scadenţă (art. 1801 şi urm.). 
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IZVOARELE LEGISLAŢIEI PENALE

Cele dinhli pravile etmoscute la noi, au fost cele
romane imperiale şi comentariile de jurişti bizantini,
ca Miliaii Attaliat din sec. XI, Vaisamovt din sec.
Xll-lea, Harmenopol, Vlastari, cuprinse în Malax&s,
sau îu alte manuscrise 1), iar din pragul sec, XVII-lea,
poate priu I,euucfavius.

Pe aceste căi <tpravilele împărăteşti» au fost une-
ori folosite la noi, înainte de a se tipări pravilele lui
Matei Basarab ţsi Vasilc Lupii.

Inaptul că astFol, încă din secolul al XV-lea, prelu-
crări, sau spicuiri din pravilele împărăteşti, circulau
în principatele române, a [ost interpretat de IMtmtrie
Vodă Cantcmir, în «Descrierea Moldovei», menită să-i
preamărească trecutul, îu sensul că «Alexandru cel
33 un a primii (lela împăratul din Constanlinopol co-
lecţia de legi, zisă Vasilicale şi, din vastitatea lot spi-
cuind, a stabilit dreptul (ius) ce şi acum se foloseşte
în Moldova ». De aci s'a dedus existenţa unei pravile
a lui Alexandru cel Bun, iar profesorul S, G. I,ongi-
ucscti s'a străduit aă dea de urmele ei. Pentru dânsul
termenul de « zacon» clin vechile documente, trebuia
să se refere la această legiuire, uitând că se întâmpină
ţii îu Muntenia. înainte de a fi sfârşit merituoasa sa
lucrare de comparaţie între pravila Ini Vasile I,tvpu
şi compilaţia lui Prosper lAirinaccius, constatând
potriviri între unele .sentinţe dinainte de pravilă,
şi această pravilă, Lougineseu conchidea cîi dispo-
ziţiile* din pravilă, câte nu Ic găsise încă în Pîirina-
ccius, erau luate din legiuirea lui Alexandru cel Bun.
Aşa Hpre pildă, atribuia acestui Domn paragraful 175
din pravila lui Vasile Vodă, care iartă de pedeapsă
pe «cel ce d.e mare sărăcie va fura... atât cât va
mânca şi cât se va îmbrăca».,. şi-1 comenta astfel:
«Această râuduială, revoluţionară pentru mulţi oa-
ineiii, chiar din cei mai înaintaţi de azi, mi se afla pe
acea vreme îu nici o legiuire mireană. Insă, îu Decre-
talia Gregorit IX s'a alcătuit, ex poeuitcntiali Theo-
<lori, cap. 3 al titlului 18, de furtis, cartea 5-a din
Corpus iuiis canonici, care sună,' «Si quis propter
ttccesltatem famis, aut mulitatis, furatuş fuerit
eibaria, vestem, vei pecus, poeniteat hebdomadas

') l'ontru asemenea manuscripte la uol, C. BrWcenmi,
Î11 RevJstn teologicii, III, 213—214, 334, 229, 247. — Şt,
]ierediot, Kclilţfi do Istorie, p, 31,

tres», <i B foarte cu putinţă, continua Loaginescu, ca
preoţii catolici să fi atras luarea aminte a Ini Ale-
xandru cel Bun asupra acestei rândueli din Decre-
talia. In orice caz, acestui paragraf credem' noi ca
trebite să se datorească şi porecla Domnitorului nos-
tru... ; a trebuit să i se zică «cel Bun 9 aceluia care
în legiuirea sa făcuse loc unui asemenea paragraf îu
folosul sărăcimii din întreaga ţară ». Puţin îu urmă
nisa, sfârşind studiul comparativ între pravila lui.
Vasile I^upu şi compilaţia lui Farinaccius, I,onginescu
putea constata că numai cele 04 paragrafe dela
început nu erau luate din acesta, iar acele paragrafe
fiind «leges colonariae » imperiale, era silit să reducă
la fitât pretinsa legiuire a lui Alexandru cel Emi,
Dispoziţia despre hoţul sărac era luată şi ca clin I|lsi-
rinaccius, care, el şi nu Alexandru cel Bun, o împru-
mutase din ş Corpus iuris canonici»,

Pravila dela Govora, sau pravila, cea.micîi, a lut
Matei Basarab, publicată la 1640, este şi ea un uomo-
canon tradus din slavoneşte de Miliaii Moxalie şi
conţine şi oarecare dispoziţii de drept mirean, mai
ales penale.

Pravila lut Vasile I,upu dela 1646, cuprinde, în 94
paragrafe, leges colonariae din vremea împăratului
I/Con Isaurul (sec. VIII), luate însă dintr'un
manuscris grecesc în caro lipseau unele paragrafe;
apoi, iestul, până. la totalul de 1254 paragrafe, este
luat parte, deadreptul din pravilele împărăteşti, parte
diu «Praxis efc theoricae crlmuuilis s a lut Farinaccuts.
Acestea clin urină nu sunt însă traduceri directe din
textul latin al glosatorului italian, Sunt spicuiri, cftnd
rezumate, când amplificate, făcute îu greceşte de unul
din învăţaţii dela curtea lui Vasile I,upu, probabil
de Meletie Sirigos, de care ştim CJI era jurist şi ca-
tradusese din Institute şi din Ecloga, şi tălmăcite
apoi din greceşte în româneşte de logofătul Ilustraţie,
Nu-i de mirare ca lucrarea lui Farinaccîus să fi fost
cunoscută de eruditul grec, deoarece apariţia ei a
avut tiu mare răsunet, iar prima parte s'a tipărit
între 1597-1607 la Veneţia, unde trăia atunci o în-
semnată coloJiîe greceasca. Izvorul principal al lui
Farinacciiis îl constituie însă tot «pravilele împă-
răteşti ».

Pravila cea mare a lui Matei Basaxab dela 1652,,
cuprinde: 1). «îndreptarea legiis, compusă şi ea:
a) din pravila ltti Vasile I,upu; h) o traducere de un



398 ENCICLOPEDIA ROMÂNIEI

Danitl Pattonsclii după manualul lui Malax6s, dar
după alt exemplar decât cel tradus de Eustratie în
Moldova la 1632 ; 2), « Nomocaiionicul Dumnezeu »,
al lui loan Coninenul (canoanele sf, Apostoli, soboa-
rele), după un manuscris găsit la Gheorghe Caiidi,
vistier, originar din Trikke, ţinutul lauinei, bunicul
cronicarului Radu Popescu. Textele luate din aceste
diferite izvoare sunt amestecate, spre a fi grupate pe
materii. Este de observat că în această pravila se
citează de multe ori împăraţii Leon şi Constantin,
adică Ecloga, utilizată de Malaxos (glavele 24, 204,
213—214, etc), precum şi Harmenopol (glavele 2,
57, 216 şi urni., 255, 261 şi urm. etc).

Din pravilele împărăteşti, traduse în legiuirile lui
Vasile Lupu şi Matei Basarab, spicuesc principalele
pedepse:

Scoaterea ochilor pentru cel care goneşte un păzitor
de vite, aşa că acestea, râmase în voie, cad prada
fiarelor; pentru cel care'fură a treia oară,

Tăierea mâinilor, pentru cel care, fără a aştepta
judecata, taie tufe de vie, sau pomi, ai vecinului;
care pune foc la un grajd, sau la o magazie cu fân,
sau paie, care dărâmă casa, sau gardul altuia, spre
a folosi materialul; pentru paricid (care apoi este şi
ucis).

Tăierea in bucăţi a cadavrului paricidului.
însemnarea la «as a celui cate fură a doua oat&

lucruri de puţină valoare; a slugii care fură întâia
oară dela stăpân; a hoţului din biserici; a hotrilor
(mijlocitor de femei) în recidiva; a mamei care-şi
prostituiazâ fiica.

Arderea de viu a cehii care pune foc la o casă, sau
arie; a hoţului de lucruri sfinţite din locuri sfinţite;
a slugii care răpeşte pe femeea sau fiica stăpânului.

Arderea cadavrului falsificatorilor de monedă şi
sodomiştilor.

Plimbarea goi şi bălaia în public a bigamilor; a
hoţilor; la prima greşală; a săracilor care seduc
fecioare; a bărbatului care-şi prostituiază soţia;
uneori a suduitorilor.

Turnarea de plumb topit în gura dăscăliţei care-şi
corupe eleva.

Legarea de cozile cailor, a slugii care vinde pe fecio-
rul, sau robul altuia, precum şi a paricidului.

Spănzurătoarea; pentru: cel care dă drumul noaptea
din grajd oilor şi acestea sunt mâncate de fiare; omul
de rând care a comis mai multe tâlhării, sau a furat
de mai multe ori la drumul mare; cel care fură a treia
oară lucruri de mică valoare; sluga care fură a doua
oară dela stăpân; hoţul de lucruri sfinţite din locuri
sfinţite; omul de rând care vinde pe fiul, sau sluga
cuiva; pentru ucigaşi; răpitori de fecioare şi de femei
cinstite; bigami în vârstă matură; seducători. Ia a
treia înfăptuire; incestuoşi în gradele cele mai apro-
piate de rudenie.

Tăierea capului, pentru: tovarăşul care a cheltuit
banii ce trebuia să predea tovărăşiei; perceptori de
taxe ilegale; falsificatori de monede, în unele cazuri;
sodomişti; bărbaţi care-şi prostituiază soţia, sau fiica,'
ori ţin casă de toleranţă; îndemnători la lepădare de
călugărie; suduituri faţă de domnie; atentatori la
viaţa înalţilor dregători.

Munca in mine, pentru: boerul recidivist în tâlharii
la drumul mare; cel care a furat mimai odată la drmn ;
boerul care vinde pe fiul, sau robul cuiva; cel cnre
fură întâia oară un animal domestic; bigami; sudul-
tori uneori.

Surghiunul, pentru: boerul care a fracturat spre u
fura; tovarăşul care iroseşte banii tovărăşiei, încre-
dinţaţi lui; vameşul care dela sine impune t a x e ; 111
unele cazuri pentru snduitor. In Vasilicale se prevede
această pedeapsă pentru falsificator, clacă este <»m
liber.

Bălaia, pentru: cel care fură animale, unelte a p i -
cole, sau recolte; care intră cu vite în ogorul a l t u i a ;
umblă cu măsuri false; otrăveşte câine ciobnntiKo;
arde gardul unei vii; seduce fecioară.

Cazna se prevede pentru a descoperi furturi, omo-
ruri, otrăviri; complicitate, dacă bănuiţii sunt oanit'ni
de rând şi excepţional pentru «oamenii buni », cil
«nume bun». Dispoziţiile sunt luate din Farinaccius
şi oglindesc dreptul apusean,

Rîtşinarea, pe urma căruia vinovatul rămâne « făta
cinste înaintea tuturor»şi«fără credinţă în to t locul»,
nu poate dispune de averea sa, nici moşteni, loveşte
pe: hâtru; suduitor; sodomişti; difamatori, în tmele
cazuri; pe cei cari s'au lepădat de călugărie; pe
copiii otrăvitorului.

Amenâe- pentru: cel care reţine pe ţăranul a l t u i a ;
fură plug; mută botar pe ascuns; boemi ucigaş (îti
unele cazuri); bogatul care seduce fecioară.

Confiscarea averii însoţeşte uneori alte pedepse,
precum pentru suduitori (în unele cazuri), p e n t r u
viclenii faţă de domnie,

Despăgubirea valorii, sau mai mult decât valorii,
lucrului prădat.

Pierderea zestrei, pentru soţia adulteră.
Circumstanţe atenuante sunt: mânia, vârsta, beţ-ia,

nebunia, obiceiul ţarii, ascultarea de ordine, slăbi*
ciuuea fizică, sau intelectuală, somnul, dragostea
«care seamănă cu beţia», binele făcut mai înainte de
cel vinovat, sau de înaintaşii lui.

Nu se pedepsesc ca hoţi: cel care fură ceva de egală
valoare cu ceea ce i se datoreşte, sem spre a glumi,
sau prea puţin, spre a mânca şi a se îmbrăca.; sluga
care fură cât salar are să ia; fiul care fură pe tatăl
său, femeea pe soţul ei.

Nu se pedepsesc ca ucigaşi: cel care-şi omoară sofia
sau fiica, surprinse în flagrant delict; care se află în
legitimă apărare; femeea, sau fecioara care răpune
imediat pe siluitor.

Recidiva se pedepseşte mai aspru. Aşa spre pilda,
cel care fură a doua oară lucruri de mică valoare,
este însemnat la aas; cel care fură a treia oara, poate
fi osândit la scoaterea ochilor, sau la moarte. Hofcrii,
k prima înfăptuire, sunt plimbaţi goi prin t â r g şi
bătuţi, a doua oară sunt însemnaţi Ia nas, a treia
oara osândiţi la moarte. Boerii recidiviştî • s u n t pe-
depsiţi ca oamenii de lâiid.

Pedepse diferite sunt prevăzute pentru aceeaşi vină.
Astfel, pentru hoţii din biserici, arderea de viu şi
spâuzurătoarea; pentru bigami, plimbarea goi p e

uliţă, ocna, spânzurătoarea; pentru mutarea de hotar,
amenda, sau pedeapsa «ca un fur»; pentru paricid,
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tăierea mâinilor, sau legarea de cozile cailor; pentru
smluitori, pedepsele sunt cele mai felurite, cum am
văzut.

Cumulul de pedepse este frecvent. Aşa, paricidului
i se taie mâinile, sau se leagă de cozile cailor, apoi
este omorât, iar cadavrul sau este tăiat în bucăţi.
Bigamul şi acel care-şi prostituiază soţia, .sunt plim-
baţi goi pe im măgar şi apoi, cel dintâi bătut, iar cel
de al doilea ucis. Sodomistiil este ucis şi cadavrul
său ars.

Azilul în biserică nu foloseşte răpitorului de femei,
ucigaşului, adulterului.

IMKII-U; des pedeapsa este lăsată la voia- p-nlecălo-
riilui. Un exemplu tipic este ucel al sudălmii. Intr'o
(ţltivii 11 pravilei lui Matei Banarab, se poate citi:
«Cum va fi cel ce a suduit şi ocărit, îl vor socoti (ju-
decătorii) ; deci sau îl vor goni tfi-l vor scoate din
moşia lui şi-i vor lua bucatele domneşti, sau îl vor
trimite la- ocna, sau va rămâne fără cinste, sau să-1
poarte pe uliţe prin tot târgul, sau să pată altă rje-
deapsa, după cum va fi voia judecătorului, că are
judecătorul puterea la lucruri de acestea să certe şi
cu moartea». Chiar în cazuri de ucidere, din vreo
Bo de speţe, peste 50 simt lăsate la voia judecătorului.

Categoria socială căreia aparţine infractorul joacă
1111 rol important. Aşa spre pildă, cum am văzut,
pentru aplicarea caznelor, Pedeapsa corporală este
priviţii ca mai grea pentru boer, decât pentru un om
de rând, iar amenda, chiar nucă, mai grea j>entru
acesta. Sunt însă fapte pentru care boemi merită
şa fie pedepsit mai aspru decât omul din popor:
spre pilda pentru hainire faţă de Domn şi de ţară,
proxenitism, recidiva în fapte care ar atrage bătaia
în târg, sau ocna; în asemenea cazuri, va fi deci
pedepsit ca şi omul de jos.

ijl rlnpă ce am avut aceste pravile tipărite în româ-
neşte, s'a recurs şt mai departe la pravile greceşti.
Astfel în Muntenia la 1657, deci puţin după publi-
carea pravilei lui Matei Vodă, divanul cercetează şi
pravila, românească şi pe cea grecească.

In aceti vreme, la 1647, Anibal Fnbroiiis publică
în şapte muri volume, în greceşte şi latineşte, cele
(in cărţi ale «Vasilicnlclor» propriu zise. La 1G72,
EevereiţitiH tipăreşte « tfynodicon, sive pandectae»,
în două volume, reproducând şi pe Vlastari.

Ilaritioiiopol a fost utilizat direct, mai ales după
ce; a fofit tipărit în limba greacă modernii, la 1744,
de Alexie •îpan&s din Veneţia, după ediţia dela 1540
a lui ţjiuUctubcrg, pe care o găsise la Adrianopole,
Au urmat ediţii, tot în Veneţia, la 1766, 1793, 1805.

I,a 1744, divanul muntean îşi întemeiază, o sentinţă
pe «tomul al patrulea al cărţilor împărăteşti», list
{adică pagina) 412, 440, 514, 538—539- Aceste tri-
miteri HO referă la volumul IV diti publicaţia lui
FabrotitH.

T,a 1753, în Moldova, mitropolitul judeca după
«sf. pravila» şi anume: «cârja arhiereilor»; pravila
lui Vlastari ' ) ; Harmenopol şi o novelă (neară) a lui
Lonn împărat, cu trimiteri la pagini care corespund
cu ediţia lui Hanuenopol dela 1744.

*) Un JUS. a Ini Vlnstnrl sc.nfln, la 1727, în biblioteca
ft Buniovschl, lilugil laş) ( H u n n u s n i l , X I V j 909),

La 1754, di» porunca mitropolitului Iacov al Mol-
dovei, se traduce în româneşte, de călugărul Cosma
şi se tipăreşte la Iaşi, « Vactiria i>, adică cârja arhie-
reilor, după ediţia grecească, delii 1(145, a arhiman-
dritului Iacov dela Ianina, Tot în Moldova, la 1765,
mitropolitul şi boerii citează, într'o pricină, mai multe
pasagii din Harnienopol, cu trimiteri la «carte»
«titlu» şi «frunză » (pagină) ce „se potrivesc ediţiei
dela 1744, Dispoziţiile penale din manualul de legi
al lui Miliai I'otino din Muntenia, hi 1705-—1766,
sunt luate din. cartea (ki a «Viusilicalcloi.'». Harme-
nopol este invocat îutr'o jalbă tleJa 1772. .Nu .ştiu dacii
la el, sau Ja publicaţia Urî Fabrotus, se referea Ale-
xandru Vodă Ipsilanti când, iu pravila sa dela 17K0,
Î11 capitolul despre departamentul vinovăţiilor, ?,icea
că se va judeca «după pravilele cele împărăteşti»,
care «tălnincindti-se pe limba românească, le-ani
aşezat Domnia mea în deosebită carte», Această
tălmăcire nu ui s'a păstrat,

In Muntenia, la 1785, o Iiotărîre privitoare Ia hoţi
de cai, citează «pravilele», fără altă precizare. I,a
1792, pentru pedepsirea unei femei, care avea casă
de întâlnire, se menţionează «cartea 7, list (pagină)
37 din pravilă», trimitere ce n'am putut identifica.
I,(i 1794, pentru un ţăran care răpise o fată de nioş-
nean, se invocă pravilele împărăteşti, cartea 60, titlul
58, care se găseşte în volumul 7 clin Fabrotus. I,a 1795,
pentru un ţigan beat, care voise să siluiască o femee,
se citează cartea 6o, titlul 39. I,a 1801, pentru un
tânăr care înjunghiase pe altul, judecătorii se referă
ki Harmenopol, list (pagina) 244., ceea ce pare a fi o
greşală de tipar în loc de pagina 444 din ediţia dela
1744. L-a 1803, pentru îugăduirea compo?iţiei între
un ucigaş şi familia victimei, se trimite la pravile,
cartea &Oj titlul 26, indicaţie greşită. La 1812, pentru
nişte ucigaşi, se citează corect cartea 60, titlul 51.
La 1820, pentru calpuzani, se invoaeă # pravila».
In Moldova se citează uneori Harmenopol, Acolo,
între 1814—1816, se şi începe o traducere a o Vasi-
licalelor », după îfaUrotus.

Astfel, vechile noastre pravile au fost tot legiuirile
romane imperiale. In această categorie intră şi pra-
vilele lui Matei Basarab .şi Vasile Lup», ca nişte
simple traduceri.

Pravila lui Andronaehe Donici, dela 1834, care u'a
avut putere oficială In Moldova 1), clar a fost atât de
folosita 111 Basarabia, reproduce şi ea, în cap. 41
«Despre pricini de vinovăţii», pravilele împărăteşti,
printre care şi Ifclnga (după I»eunclavius, Iiarnie-
nopol) şi Vasilicalele, editate de Fabrotus,

Tot din pravilele împărăteşti, dav mai înibldumi-
du-le, mai ales în textul ce s'a tipărit, faţă de un
proiect sunt luate pedepsele din codul Carngea,
partea V, «Pentru vini».

Pravila Iui Andronaehe Donici, dela 1814, prevede
pedepsele aspre din I-letoga şi Harmenopol: pierderea
capului, pentru ucigaşii de orice vârstă, incestuoşi,
sodoinişti, otrăvitori, incendiatori; tăierea organului
genital, pentru împreunare cu dobitoace; tăiarcamăi-

JJ Nu este menţionata nici 3ti hrisovul de prounjlfiflrc
o codului Calîmacliî, nict îi) miofoffiou dclft iHig « boe-
riior către Miliail 8nt?,o (XJricnr, IV, 207).
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nilor, pentru, falsificare de monedă, profanare de
cadavre şi lovire cu sabie; scoaterea ochilor, pentru
furt din uitat; tundere, pentru cel care strică o fată
cu voia ei; tăierea nasului, pentru raporturi cu călu-
găriţe, adulter, seducere de fecioare; arderea âe viu,
pentru paricid; talionul, pentru cel care scoate ochiul
altuia; temniţa, pentru cel care găseşte hârtie de
ocară şi batjocură la adresa cuiva ,şi n'o distruge. In
plus, Donici prevede ţeapă pentru marii tâlhari şi
surghiunul pentru plastografi.

In Codul Caragea, clei a 1818, partea V «Pentru
vini», găsim ca pedepse: moartea pentru omoruri
precugetate,•sau făcute la mânie, cu arme; pentru
•tâlhărie la drumul mare, tăietori de monedă; tăierea
mâinilor, pentru falsificare de semnătură, sau pecete
domnească; bătaid în tăt§, pentru hoţi şi martori
mincinoşi; ocna, pentru gazdele de tâlhari, hoţi reci-
divist!, falsificatori de acte particulare; surghiunul
la wânăstne, pentru ucigaşi din beţie sau clin mânie,
dar fără arme şi pentru soţi adulteri; temniţa, peutru
mofluzi; tavlopatia, pentru , calomniatori; despăgu-
birea dela ucigaşii bogaţi, tâlhari, hoţi şi mofluzi.
Ca şi vechile pravile, Codul Caragea da o deosebită
atenţie necinstirii cuiva, (capitolul IX) şi tot ca pra-
vilele lasă la aprecierea judecătorului sa aplice vino-
vatului, amendă, bătaie, închisoare sau surghiun.

Toate pravilele . vechi, sau inspirate din cele
vechi, pe care le-am enumerat, au caracterul comun
că, pedepsele aflictive precumpănesc asupra celor pri-
vative de libertate şi că se lasă multă libertate jude-
cătorului îu aplicarea lor.

Din chiar, expunerea ce precede, reiese că nu poate
fi vorba de o strictă aplicare a pravilelor în trecutul
nostru.

Mai întâi, înseşi pravilele se refereau foarte des la
voia judecătorului.

Apoi, pedepsele pentru aceleaşi fapte variau de
multe ori dela un paragraf la altul, tocmai din cauza
caracterului de compilaţie al pravilelor,

Pe când, în occident, legiştii s'au străduit să aleagă
între textele, coatradictorii şi între interpretările
variate, k noi studii juridice îucep abia spre sfârşitul
sec. XVIII-lea,

Ia sfârşit, la noi, Domnul a rămas constant sin-
gurul suprem judecător, IU cumula toate puterile
statului şi dreptul său de a pedepsi se cumula cu
acela de a ierta de pedeapsă. In consecinţă, el ţinea,
şau, nu, seamă de pravile, le aplica, sau nu, după
libera lui. voinţă.

Iu aceste condiţii,.dacă chiar despre vechiul drept
penal francez, s'a putut spune ca, se caracterizează
prin arbitrarul judecătorului, .mai vârtos se potri-
veşte această apreciere dreptului nostru.

CONDICA FENAI.A SUTZU-STURDZÂ DIN MOLDOVA
îndeletnicirea cu studiile juridice începe îu Prin-

cipatele române din a doua jumătate a sec. XVIII-lea.
Se succed, de atunci, câteva opere legislative, La
J765—1766, Mihail, Fotino. întocmeşte în Muntenia,
xin manual de legi, care se şi promulgă. Iu Moldova,
Ia 1773, un al doilea logofăt Toma, originar, pare-se
din Castoria, poate Carâ, traduce«Instrucţiile M. S.

I. Iţeaterina II, pentru comisia însărcinată să alcă-
tuiască un nou cod de legi». I,a 1780, îu Muntenia,
Alexandru Vodă Ipsilanti promulgă al său « fîyntajţ-
mation nomicon » şi ordonă traducerea, ce nu ni a'n
păstrat, a «pravilelor împărăteşti», I,a 1804, în Mol-
dova, din ordinul lui Alexandru Vodă .Mowsd,- pa-
harnicul Toma Carâ, ajutat de Toma I/nea şi Cnnst.
Negri, traduc «Hexavivlos» al lui Harmenopol. Tot
îu Moldova apare, la 1814, codul, neoficial, al lui
Donici, iar la 1817, frumoasa legiuire civilă a lui
Scarlat Vodfb-Caliniacln. In Muntenia, dela 1 Si*|f-
temvrie 1818, avem codul lui loan Caragea.

La 1819, în Moldova, Mihail I I Sutzo, tmiiaşul lui
Calimachi, consultă pe boerii divanului asupra <• »'«-
ceiurilor ce sunt afară de pravilele împărăteşti şi
dacă acestea ar avea mai puternică lucrare decât
pravilele», Boerii• răspund în Noemvrie, PomontfKC
de legiuirea lui Alexandru cel Bun, cu singura refe-
rire la Dimitrie Cantemir, de pravila lui Vasile T,upn
şi de codul Calimachi, a căruia traducere îu româneşte
o cer. Apoi, pentru a arăta puterea obiceiului, se re foni
la «pravilele împărăteşti», tomul I (ceea ce înseni-
nează volumul I al Vasilicalelor editate de I'abrotus),
partea 2 (înţelegând cartea 2 din <( Vasilicale»), cap,
44,. list (adică pagina) 32, cap. 41, list 31, cap. 52,
list 32, care dau obiceiului putere ca şi pravilelor, şi
chiar mai mare, dacă sunt în desacord. Iu sfArşit
boerii arată că sunt de alcătuit condicile pentru
orânduiala judecătorească, cea neguţătoreaşcîi, cea
criminalicească, a poliţiei şi agronomiceaaeă, ]liu
toate acestea s'a înfăptuit, la 1820, condica criminală,
clar nu s'a promulgat decât la 1826.

Când ştim că printre legiştii Moldovei, pe vremea
lui Mihail I I Sutzo, era şi sasul Christian Flcchtcn-
maclier *), nu-i de mirare ca pentru legiuirea penalii
de atunci să se fi luat de model codul austriac.
. Codul penal al Moldovei conţine unele declaraţii
principiale care lipsesc din modelul austriac, peri tracii
nu-şi au locul în texte pozitive de legi.

Astfel, în fruntea codicei criminale, § 1 glfisncşte
că «Stăpânirea este datoare a purta grijă pentru
siguranţa supuşilor ei, încât atârnă către persoanele,
către cinstea, dreptăţile şi averea lor», iar § 3 cotii-
plectează că această îndatorire «este temelia Juris-
dicţiei cei obşteşti şi cea mai înaltă care se cuvine
stăpânitorului»..

Se ştie că protecţia socială, ca fundament «I drep-
tului de a pedepsi şi asigurarea acestei protecţii, 01
scop al pedepsei, sunt principii ale lui Beccaria.

Aceste paragrafe par inspirate din «Insfcri[C|iile
M. S. I. Cateiiua I I pentru comisia însărcinai «A
întocmească proiectul unui nou cod de legi». Aceste
instrucţii, întemeiate mai ales pe Mputesfjiiieu ŞÎ
Beccaria, cuprindeau următoarele articole: «Trabuc
ca legile să asigure siguranţa fiecărui cetăţenii îţi
parte» (art. 15); conservarea statului cere: fmenţi-
nerea ordinei. în interior, a liuiştei şi siguranţei fie-
căruia în parte,şi a tuturor de obşte» (art. 57?)'•

l) Despre acest pravllist, de care ct, Andrei Rtfditlescu
s'a ocupat îu inat multa rânduri se mai găsesc ilifotutrjţll
şl îti Korespondeiizblatt, din Sibiu, igaG, pi H3~i**> 5'
1929, p, 16-17.
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.într'im stat monarhic, administrarea .justiţiei care mi
hotărăşte numai de viaţa şi de averea, dar şi de cinstea
cetăţenilor, cere cercetări scrupuloase» (art. 102),

Paragraful 173 din codul Sutzu-Sţttrdza zice apoi
că « Pedepsele • faptelor criminaliceşti s'au orânduit de
către pravilă pentru ca să păzească liniştita petre-
cere şi politiceasca siguranţă a obştei», iar paragraful
180 adaugă: «Pedepsele cele mai neapărat trebuin-
cioase pot ii acelea care vor face cea mai puter-
nică lucrare îu sufletele oamenilor, încât fiecare,
înspăimântându-se, să' se ferească de urmările cele
rele, cum .« acelea care ar -putea ji mai -puţin asjtre
la trupurile vinovaţilor..., căci sfârşitul orânduirii pe-
depselor nu cate numai ca să se muncească trupul
vinovatului, dar ca să se înţelepţească şi să se înfrâ-
neze de a face asemenea urmări şi a se cla pildă şi
altora». Partea aceasta finală este inspirată din
Beccaria.
• Ca o consecinţă, citim în § 181: «îngrozirea pe-

depsii, pentru ca să aibă desăvârşit lucrarea ei, se
cuvine ca aceea ce este prin pravilă hotărît, să fie
nestrămutat. Căci deşi vor fi pedepsele mai mărunte,
însă cu hotărîrea de a nu se ierta, atuncea vor face
mai tare lucrare în sufletele tuturor decât frica unei
pedepse mai aspre cu nădejde de scăpare». Sunt
chiar cuvintele lui Beccaria, şi formulează princi-
piul de care era călăuzit şi codul austriac dela 1803,

Multe din paragrafele codului penal al Moldovei
sunt numai inspirate, sau extrase din articolele co-
respunzătoare ale codului austriac, nu sunt adică
simple traduceri. Altele nici nu se aseamănă; astfel
din 97 paragrafe sau articole ale codului moldovenesc,
numai 43 îşi găsesc corespondenţi în codul austriac
şi încă nu totdeauna exacţi.

Sunt apoi deosebiri între pedepsele prevăzute în
cele 2 coduri:

Pedeapsa cu moartea figurează în amândouă. De
asemenea izgonirea din ţară pentru străini.

Tot astfel bătaia sau certarea trupească. In codul
Moldovei are însă 3 nuanţe: îu târg, la faţa locului
şi la poarta Curţii domneşti.

înfierarea, care lipsea din codul bavarez, se.făcea
după codul austriac prin aplicarea pe partea stângă
a trupului a literei R şi a iniţialei numelui provinciei
unde s'a pronunţat sentinţa (art, 22), In codul Mol-
dovei nu era menţionata; ştim însă că «imbourărea
făcătorilor de rele» s'a practicat şi s'a desfiinţat
formal abia la 1840.

Expoziţia la carcan din codul austriac (art. io),
ca agravare de pedeapsă, pe o estradă înaltă, îu ve-
derea publicului, trei zile dearândul, câte un ceas,
cu lanţuri la mâini şi picioare şi cu o tăbliţă pe pieptul
vinovatului, arătându-se fapta lui, în codul Sutzu-
SUirdza era <i defăimarea în public» tot ca agravare
ele pedeapsă «cu cetirea faptei întru auzul obştii în
trei rânduri» ('§ 205, 215, 219, 228).

In amândouă codmile exista pedeapsa pierderii
funcţiilor (la noi a cinurilor) şi a nobleţei (la noi a
evgheniei) şi îu plus, la noi, pierderea scutelnicilor,
un privilegiu necunoscut în Austria.

Pe când în codul austriac nu se prevedea ca pe-
deapsă privativă de libertate decât închisoarea, cu

trei regimuri diferite şi uneori cu munca silnică, sau
cu postire, codul penal al Moldovei cunoştea: ocna3

temniţa, închisoarea la cămara domnească (spre
pildă § 198) şi închiderea la mănăstire.

In codul Sutzu-Sturdza se mai prevedeau urmă-,
toarele pedepse care lipseau din codul austriac:

Globirea la cutia milelor;
, înscrierea' plastografilor îu «condica şireţilor))
(§ 253< punct 3, aliniat 3), măsură de siguranţă, des-
tinată a preveni noui itifracţii.

Spânzurarea chipului faliţilor frattduloşi în 4 locuri
ale oraşului, cu arătare îu scris a faptei lor, un fel de
carcan îu efigie (§ 246);

Imbrăcarea în straie ţărăneşti pentru oameuii de
cinste ce se făceau vinovaţi de înaltă trădare, sau
de plastografie (§ 189, 253, 1);

Tavtopatia, adică talionul pentru clevetitor care
pârăşte pe altul în judecată pentru o vinovăţie cri-
minală ce se dovedeşte a fi neadevărată (§259).

Foarte des aceleaşi fapte erau pedepsite altfel în
cele două coduri.

REGULAMENTUL ORGANIC
In Moldova, art. 355 al Regulamentului prevedea

că «schingiuirile şi toate silnicele mijloace pentru a
sili pe învinovăţit la vreo mărturisire sunt oprite.
Osândirea de sluţire se oboară. Confiscarea de avere,
fiind împotriva obiceiului ai legii pământeşti, nici
odinioară nu va putea a se înfiinţa. Domnul va putea
uşura pedeapsa osândei». In Muntenia, art. 298 al
aceleaşi legiuiri, dispunea: «Domnul va putea să
micşoreze pedeapsa vinovaţilor şi. încă a-i ierta la
unele întâmplări. Pedepsele cu tăierea mâinilor, sau
cu moarte, precum şi cazna şi muncile, se strică şi
se desputernicează... Osânda confiscării avuturilor,
ca una ce este împotriva pravilei şi a obiceiurilor
ţării, nu se va putea urma niciodată»,

Aşa dar, Regulamentul organic, spre deosebire de
acel al Moldovei, desfiinţa şi pedeapsa cu moarte, şi
anume asupra propunerii lui Kiseleff, Un an în urmă
însă, la 1832-, tot la cererea lui, cuvintele «sau cu
moarte » au fost şterse din Regulamentul Munteniei,
aşa că şi în acest principat, pedeapsa cu moarte a
rămas, formal, în vigoare 1). De fapt însă, ea nu s'a
aplicat în principate, în timpul ocupaţiei ruseşti,
încheiate la 1834 a ) .

Att. 294 din Regulamentul organic al Munteniei
prevede că * orice hotărîre de judecată, dată asupra
unui boer, ce s'a osândit la vre-o pedeapsă trupească,
ori de necinste, precum închisoare la puşcărie, trimi-
tere la ocnă şi celelalte, nu se va putea pune în lucrare
până când Domnul nu-1 va scădea mai întâi de cinstea
lui, luându-i şi celelalte titluri 1), In acelaşi sens se
lostea att. 35S din Regulamentul Moldovei.

Art. 241 din Regulamentul Munteniei dispunea că
(i obişnuita obştească adunare va râudui o comisie
care să alc&tuiască o condică deplină politiceasca
(civilă) şi criminaliceascâ », Art. 375 din Regulamen-
tul Moldovei, lăsa tti vigoare codul Calimachi dela

*) "Detalii la O. C, Angckscu, Pedeapsa cu moarte la
Români, p. 18-21.

* bid
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ISIJ şi « condica crimmaliceaseă din anul 1820, pu~
blicarisită la 1826», până ce vor fi revizuite
de o comisie ce se va rândui de obşteasca adu-
nare.

De fapt, în Moldova, deşi comisia s'a întrunit la
1833, codul Sutzo-Shtrdua a rămas în vigoare şi s'a
retipărit la 1838.

Nu intră în cadrul prezentului studiu aplicarea
pedepselor în vremea domniilor regulamentare. Voiu
spune iKiuKU că pedeapsa, cu moarte, chiar când s'a
pronunţat, 11'si fost niciodată executată în Muntenia
şi de prea puţine ori sub Mihail Sturdzn în Moldova. In
acest principat, ofise domneşti din anii 1834 şi 1847
amintesc judecătorilor că n'au cădere să micşoreze
pedepsele prevăzuta îu pravile, de oarece numai
Domnul are drept de îndurare. Tot în Moldova, sur-
ghiunul se desfiinţează, la 1835, înbourarea la 1840,
bătaia în târg la 1848, sub Mihail Sturdza. In schimb,
găsim încă tavtopatia la 1837. ^ e asemenea obiceiul
compoziţiei între părţi, era atât de vnrădaciat, încât
încă la 1S36, marea iogofeţie era nevoita să amintească
instanţelor j udecătoreşti că «în pricini criminale, par-
ticulara învoială nu poate împiedica lucrarea pra-
vilei ».

CODUI, PIÎNAI, GHICA-ŞTIRBEI DIN MUNTENIA

In Muntenia comisia prevăzută de Regulamentul
organic pentru elaborarea codurilor a început să
lucreze la 1832, lîra compusă din cunoscutul legist
Nestox Predescvi, în vârstă de 63 ani, Ştefan Băiă-
ciantt, Mihail Cofnescu, IJmanoil Băleanu, oameni
între 40—45 ani, şi Gheorghe Bibescu, viitorul Domn,
cel mai tânăr, de 32 ani, care învăţase dreptul la Paris.
Da 28 Ianuarie 1834, proiectul de cod penal era gata
şi a fost cercetat de o altă comisie, aleasă de adunare.
Iva 1841, în timpul domniei lui Alex. Ghica, s'a tipărit
prima parte a coudicei criminale şi s'a dat iarăşi în
cercetarea comisiei judecătoreşti a adunării, dar dis-
cuţia a fost amânată, Codul penal, cu amândouă
părţile lui, a fost promulgat în domnia lui Barbu
Ştirbei, la 1850, s'a tipărit la 1851 şi a fost revizuit
la 1853.

Acest cod a fost împrumutat din cel francez, în
alcătuirea acestuia dela 1832, cu oarecari deosebiri,

Aşa, la noi mi se făcea deosebire între pedepse
aflictive şi infamante şi pedepse, numai infamante.

Moartea figura în amândouă, dar la noi nu s'a
aplicat1).

Moartea îu codul nostru mi era prevăzută decât
de y—8 oii şi numai pentru crime contra Domnului
şi siguranţei statului, contra regulamentelor caran-
tineşti şi pentru omor cu precugetare.

Recluziunea şi detenţiunea (aceasta introdusă îu
Franţa la 1832) din codul francez, la noi. deveneau
închisoare cu nivmcă silnica în temniţele dela Brăila
şi Giurgiu, sau închisoare la Snagov.

Expunerea în public, cit tăbliţă pe piept, a vino-
vaţilor îii vârstă de 18-—70 ani, care exista în codul

francez dela 1832 şi în codul penal moldovenesc, nu
exista în codul muntean (cf. art. 228 fr, şi a r t 174
românesc).

Nu existau în codul muntean nici surghiunul (pre-
vă7,ut în codul penal al Moldovei), nici confiscarea
(care nu exista nici îu codul Sutzu-Sturdza), prevă-
zute în codul francez.

Codul Ghica-Ştirbei cuprindea pedeapsa cu bă-
taie, care lipsea din codul francez; ea mi se aplica
tinerilor sub 20 ani, nici bătrânilor peste 70 ani, iar
femeilor însărcinate, numai după ce năşteau.

Codul francez JIU cunoştea pedeapsa cu ocna.
Pentru femei, în codul muntean, era rezervată ocna
dela Slăuic.

Nu existau în codul francez deosebirile pe care codul
muntean le făcea între oameni de rând şi «nobilul de
familie, de rang, sau de profesie, precum boeri, negu-
ţători, doctori, advocaţi» (art. 33).

I,a noi (art. 28) spre deosebire de Franţa {art. 31)
se putea da osânditului o parte din veniturile sale
pentru a i se uşura traiul.

Casa de corecţie din codul francez, la noi ein
mănăstirea.

Iu condica Ghica-Ştirbei pedeapsa privativă de
libertate aparfe ca o categorie penala a t â t de covâr-
şitoare, încât se prevede chiar o adevărată speciali-
zare a închisorilor. Astfel, întrucât priveşte crimele,
pentru închisoarea pe viaţă era numai Telega; pentru
cea pe 5—15 ani, numai Ocnele-Mari; pentru ceti pe
I an jumătate — 5 ani. Giurgiu şi Brăila; pentru
5—10 ani Snagovttl. Pentru «vini»,' adică petitm
delicte, pedepsite cu închisoare dela 6 zile la 2 ani,
serveau tenuiiţele din Bucureşti, Craiova şî din reşe-
dinţele judeţelor. Pentru femeile nobile, erau aiumie
desemnate schiturile Ostrovul şi RătesţA.

In sfârşit, în această condică, evoluţia spre sanc-
ţiunile strict legalitare este aproape definitiv înche-
iată. Pedepsele sunt aj)roape toate minuţios preci-
zate şi tarifate, lăsându-se judecătorului numai facul-
tatea de a alege între vua maximum şi un mini-
mum.

Programele revoluţionare dela 1848, în amândouă
principatele cer desfiinţarea confiscării. averilor, care
nu se mai aplicase de foarte multă vreme, a bătăii
şi a pedepsei cu moartea *) ca şi îmbunătăţirea regi-
mului, temniţelor a ) . La 1850, Grigore Vodă Ghica. al
Moldovei pune la cale elaborarea unui cod penal şi
o comisie lucra încă pentru aceasta la 1855, Cu pri-
lejul discuţiei, în Comisia centrală, la 1859, a u u u ^
proiect de constituţie, s'a admis desfiinţarea confiscării
averilor, precum şi a pedepsei cu moarte în viitorul
cod penal civil. O minoritate ar fi vrut chiar ca
această pedeapsă sa dispară şi din codul justiţiei
militare. l,a 1860, Comisia centrală se pronunţă şi
pentru înlocuirea pedepsei cu bătaia, prin închisoare,
sau amendă.

J ) C, C. Angelescu, Pedeapsa cu moarte la Români în
sec. XIX.

l ) C, C. Angelescu, o. c, 41—2,
a) Ci, Preot Bobulescu, Viaţa de paraclise, p. 114-
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CODUL PENAL DBI,A 1804

După unirea Principatelor, Domnitorul Cuza a
păşit la opera de unificare legislativă. "Un prim
proiect de cod penal a fost prezentat de V, Eoerescu,
ministrul justiţiei la 1860. In 1864 o comisuuie
compusă, din 7 membri şi anume: V. Boerescn, C,
Bvăiloiu, G. Costaforu, D. Cornea, A. Panu, A.
Arion şi I. Cantacii/dno, a fost însărcinată să elabo-
reze proiectele de cod penal şi procedură penală.

Această comisiune, a găsit ele cuviinţă să traducă
cu mici modificări inspirate de legislaţiuuea prusiana şi
belgiană, codurile represive franceze din 1808 şi 1810,
transplantând astfel o legislaţiune dintr'o ţară latină
în altă ţară de origină latină. S'a introdus pe această
cale o legislaţiune cu tm trecut de aplicaţiune în
timpul în care România, poate, nu era în măsură,
fără oarecare riscuri, să-şi întocmească singură o
legislaţie represivă originală. Menţionăm că lucrările
comisiunii mai sus arătate u'au durat decât 3 luni,
după care proiectele au fost votate în bloc de Corpu-
rile legiuitoare în ziua de 11 Martie 1864 fără a fi fost
discutate pe articole. Codul penal astfel votat a fost
ulterior modificat de Consiliul de Stat unde a fost
trimis de către Domnitorul Cuza în scopul de a i se
micşora pedepsele, întru cât Domnitorul legăsea prea
aspre în raport cu firea blândă a poporului român,
De asemenea au fost modificate de Consiliul de Stat
şi unele dispoziţiuni din Condica de procedură penală.

Codul penal a fost promulgat la 21 Aprilie 1864,
publicat la 30 Octomvrie 1864 şi a fost pus în aplicare

la 1 Mai 1865, iai cel de procedură penală a fost pro-
mulgat la 2 Decemvrie 1864 şi a intrat în vigoare
odată cit cel penal.

Ulterior Codul penal a suferit oarecari schimbări
dintre care cea mai importantă a fost aceea din 17 Fe-
bruarie 1874, când au fost modificate 109 articole şi
când s'au corecţionalizat multe crime pentru a te
sustrage din competenţa de judecată a juraţilor.

Principiile caii an stat Ia baza legislaţiilor represive
din 1864 nu au fost altele decât acelea ale codurilor
penale napoleoniene, concepute în spiritul şcoalei pe-
nale clasice a lui Beccaria,

Este ştiut că în conceptul acestei scoale infractorul
este considerat ca un individ care acţionează din
îndemnul liberului său arbitru, adică având puterea
de a discerne între faj>tele bune şi rele. In conceptul
acestei scoale sancţiunea este dozată în raport cn
faptul material al executării infracţiunii personali-
tatea infractorului nefiînd câtuşi de puţin conside-
rată. Totuşi s'a acordat judecătorilor şi posibilitatea
de individualizare a pedepsei prin specificarea în cod
a unui maximum şi unui minimum al acesteia, înăun-
trul cărora ea poate varia, ca şi prin acordarea cir-
cumstanţelor uşuratoare.

In timp ce în vechiul Regat se aplica acest cod, în
Transilvania era în vigoare Codul penal ungar din
1 Septemvrie 1880, în Bucovina, Codul penal austriac
din 37 Mai 1852 şi legea procedurală din 1 Ianuarie
1874., iar în Basarabia, Codul penal rus din 22 Martie
1903 şi Codul de procedură penală rus din 20 Aprilie
1864.

FENAI,Ă ACTUALĂ
Odată cu întregirea ţării în hotarele sale de astăzi,

situaţia creată de prezenţa atâtor legislaţiuni era cu
atât mai anevoioasă cu cât ele erau de concepţiuni
deosebite, unele fiind de origine latină, altele de ori-
gine germană,

In faţa acestei situatului, guvernele ţării au luat
hotărîrea încă din 1921 sa proceadă la întocmirea de
noui coduri represive unificate.

In vederea acestor lucrări s'au constituit atunci pe
lângă Ministerul de Justiţie comisiimi compuse din
cei mai apreciaţi jurişti români, îu majoritatea lor
înalţi magistraţi. După o activitate de mai bine de
4 ani,' aceste comisiuni au întocmit primele ante-
proiecte.

In 10.26, odată cu înfiinţarea Consiliului Legislativ,
comisiunile mai sus menţionate au fost desfiinţate,
iar lucrările de unificare încredinţate acestei noui
instituţiuni ca un imperativ al legii sale organice
(art. 110).

Secţia I-a a Consiliului Legislativ *), după o muncă
de 10 auî a elaborat proiectele de cod penal şi proce-
dură penală. Aceste proiecte au fost trimise spre cerce-
tare şi spre a-şi formula observaţitmile lor, înaltei ma-
gistraturi, Universităţilor precum şi barourilor din
ţară. Observaţiunile judicioase au fost luate în seamă
de Consiliul Legislativ.

Proiectele astfel întocmite, cu prea puţine modifi-
cări, au fost adoptate de Corpurile Legiuitoare, de-

venind codurile represive actualmente în vigoare. Eie
au fost promulgate de Maiestatea Sa Regele Carol
al II-lea în ziua de 17 Martie 1936 în cadrul unei festi-
vităţi deosebite.

Codul penal a fost publicat îu Monitorul Oficial din
18 Martie 1936, iar codul de procedură, penală în Moni-
torul Oficial din 19 Martie 1936, ambele fiind puse
în aplicare pe z i m de 1 Ianuarie 1937.

• Principiile codului penal Carol al II-lea

Dreptul de a pedepsi aparţine în concepţumea
modernă societăţii, adică Statului.

Fundamentul dreptului de a pedepsi este bazat pe
noţiunile de utilitate socială, şî justiţie.

Sancţiunea se aplică în vederea apărării societăţii
şi este proporţionată gradului de periculozitate şi
culpabilitate, cu alte cuvinte « nimic mai mult decât
e necesar şi nimic mai mult de ce este drept i>. In
acelaşi timp sancţiunea conduce la amendarea şi re-
clasarea celui condamnat. In mod indirect sancţiunea
produce şi efectul intimidării fără ca ea să mai fie
concepută în noţiunea arhaică de expiaţiune.

') Compusă: Preşedinte: I, lonescu Dolj; Consilieri per-
niaueuţi: G. Nedelcu, G. Vftrgolici, C. D, Angliei, I. C. Filitti,
Pro£. I . R&dttlescu şi Referent titular al hictărllor G. Vî&-
Mescu. Dintre numeroşii consilieri temporari, cei care
an dat un aport efectiv şi pieţîos sunt: d-nii praf, V. V.
Pella, Vintîlă Dongoioz şi Trăiau Pop.
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Represiunea ÎJI organizarea Statului modem face
parte din domeniul dreptului public intern. Ea îşi
are izvorul în lege, deci este bazată pe legalitate.
Dreptul penal arbitrar a dispărut odată cu revoluţia
franceză, din 1879, când s'a pus principiul mnullum
crinieii sine lege, niilla poeua sine lege i>. Ca o conse-
cinţă n legalităţii şi pentru a înlătura orice arbitrar,
legea penală este de strictă interpretare: textul ei nu
poate fi lămurit pe cale de interpretare, deducţiune
sau analogie, aş:i cum se procedează îu domeniul
dreptului civil,

Noul cod penat releva dela principiile moderne în
materie de represiune, principii rezultate din fuziunea
doctrinei şeoalei clasice — care inspirase vechiul
cod — cu aceea a şcoalei pozitive italiene. Această
şcoală, spre deosebite de cea clasică, înlătură existenţa
liberului arbitra, considerând pe infractor un bolnav,
adică, un individ ce acţionează înafară de voinţa sa,
sub imperiul unor impulsiuni interne, datorită anu-

„mitor boale, sau impulsiuni externe, datorite mediului
în:care trăeşte, ca o consecinţă a factorilor sociali.
' In conceptul şcoalei pozitive nu există deci pedeapsă,

sancţiunea fiind o măsură de siguranţă ca mijloc de
apărare socială, dozată în raport, nu cu faptul mate-
rial comis (infracţiunea),dar cu starea de periculozitate
şi uoctutate a infractorului, Ca o consecinţă, misiunea
judecătorului se rezumă în a constata această peri-
culozitate fără însă a pronunţa sancţiunea. Sancţiunea
este.îiedetemainată şi aparţine direcţiunii penitencia-
relor să stabilească durata deţinerii ce se calculează
în raport cu posibilitatea de vindecare, amendare şi
reclasare a infractorului, şi nicidecum în raport cu
gravitatea faptului comis.

Intre aceste două şcoli, Clasică şi Pozitivă, cu con-
cepţiuni complet opuse, a apărut şcoala neo-clasică,
ce este o şcoală intermediară eclectică, care a adoptat
atât din doctrina şcoalei clasice cât şi din aceea a
şcoalei pozitive. Astfel ea admite existenţa liberului
arbitru considerând pe infractor ca un om sănătos,
responsabil, dar ia în considerare în acelaşi timp,
atât cauzele interne cât şi pe cele externe ce ar putea
influenţa liberul său arbitru.

In consecinţă, la stabilirea sancţiunii, ea are în ve-
dere atât faptul material comis cât şi starea de no-
cuitate şi periculozitate a individului. Drept sancţiune,
această, şcoală admite atât pedeapsa cât şi măsura
de siguranţă, iar judecătorul are drept misiune să le
pronunţe, înlăturându-se astfel sistemul sentinţei
nedetermiuate.

In aceste principii ale şcoalei neo-clasice a fost con-
stituit noul cod penal Carol al II-lea.

Sub raportul dispoziţiunilor de ordin general,
.Codul penal Carol al II-lea menţine principiul legali-
tăţii, adică vechiul principiu consacrat în adagiul
«millum crimeu sine lege, nulla poena sine lege»,
principiu prin care se înlătură arbitrarul judecătoresc.
Iu această concepţiime nu există nici incriminare nici
sancţiune fără text- de lege,

Dacă în materie de contravenţie, incriminarea şi
sancţiunea poate fi dispusă şi pe cale de regulament
sau ordonanţe ale autorităţilor administrative sau
poliţieneşti, prin acest lucru nu se înlătură principiul

legalităţii întru cât smsa dreptului penal prin regula-
ment sau ordonanţe rămâne tot legea care a delegat
Puterii executive posibilitatea de a înmnuna î sanc-
ţiona.

Sub raportul diviziunii infracţiunilor noul cad
penal nu îi admis sistemul bipartit astfel dupîl cmn
face codul italian Rocco, clar a menţinut vechiul
sistem tripartit, împărţind infracţiunile în crime,
delicte şi contravenţii.

In ceea ce priveşte pedeapsa, noua lcgisluţiu umr-
chează pe de o parte o severitate mai marc, iniixinmi
pedepselor fiind mult ridicat, iar pe de al la jmrte,
pentru a da posibilitate, îu cadrul legalităţii, judmt-
torului să individualizeze pedeapsa, noim k^islîiţîo
prevede o mare distanţiere între minimul şi nisixiiuni»
acordarea de circumstanţe uşui'S-toare cât ţ i pnssbiii-
tatea de suspendarea executării pedepsii în «miluite
caxuri.

Spi'e deosebire de vechiul cod, noul cod stabileşte
un paralelism perfect între pedepsele de drept comun
şi cele politice. Datorită acestui lucru dificulfâţllc
resimţite stfb vechea legiuire când era vorba de agra-
vare în materie de recidivă sau în alte situaţiuui simi-
lare, au fost înlăturate.

Pedepsele prevăzute de noul cod sunt; ptidepsc
principale, complimentare şi accesorii.

Pedepsele principale sunt:
A. Pentru criim.
a) In materie de drept comun: l) munca siInîcfL jie

viaţă; 2) munca silnică pe timp mărginit de la 5-—25
ani; 3) temniţa grea dela 3—20 ani;

b) In materie politică: l) detenţiunea [»«•'« ne
viaţă; 2) detenţiunea dela 5—25 ani; 3) detenţumea
riguroasă dela 3—30 ani.

B. Pentru delicte.
a) In. materie de drept comuti: 1) închisoarea «s-

recţională dela I luna la 12 ani; 2) ainetula tteln
2.000—20,000 lei; afara de cazul când legea prevede
un alt maximum;

b) Iu materie politică: 1) detenţiunea simplii <Mn
1 lună Ia 12 ani; 3) amenda dela 2.000—ao.oor; lui,
afară de cazul când legea prevede un alt maximum.

C. Pentru contravenfiuni,
1. închisoarea poliţienească dela 1 zi Ia r> lunft.
2. Amenda dela 50 la 1.500 Iei.
Pedepsele accesorii ce decurg de plin drept clin con-

damnarea la o pedeapsă principală, durând cftt du-
rează acestea, simt: degradarea civică (în. materie k
crimă), interdicţia, corecţiouală (în materie do <kfe)
şi decăderea din puterea părintească.

Pedepsele complimentare pe care le pronunţă judecii
torul alături ele pedeapsa principală, sunt: degrncliirea
civică dela 3—10 ani (în materie de crimă), interdicţia
corecţională dela 1—6 ani (în materie de delict), de-
căderea din puterea părintească (în cazurile prevSîiUte
de lege), publicarea şi afişarea hotărîrilor de eomifliu-
nare, amenda. Aceste pedepse complimentare sa exc-
cittă după executarea pedepselor principale.-
• In ceea ce priveşte regimul de executare af pedep-
selor el este stabilit prin însuşi textele codului l
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şi desvoltat în regulamentul pentru executarea pe-
depselor 1).

Noul cod inovează prin urmare şi în aceea că sanc-
ţionează şi persoanele morale (juridice) aplicându-le
măsura de siguranţă a suspendării sau disolvarii.

Sub raportul infracţiunii, Codul penal Carol al
II-lea reglementează în mod precis această materie.
Astfel este orânduită tentativa, cumulul de infrac-
ţiuni, recidiva, participaţitmea. Printre cauzele care
înlătură sau micşorează răspunderea penală, spre
deosebire de codul abrogat, a fost introdusă şi regle-
mentată .starea de beţie, starea ele necesitate, con-
stnîiiegerea morală, constrângerea fizică, cazul for-
tuit, eroarea de drept şi de fapt.

In ceea ce priveşte minoritatea s'a dat o nouă struc-
tură acestei materii. Astfel majoratul penal s'a fixat
la ig ani, iar minoritatea se divide în două: copilăria
până Ia 14 ani când infractorului nu i se pot aplica
decât măsuri educative şi adolescenţa dela 14—19 ani
când se ptt'.x chestiunea discernământului. Cei con-
stataţi a fi acţionat fără' discernământ sunt asimilaţi
cu infractorii din epoca copilăriei. Dacă sunt consi-
deraţi cu discernământ li se pot aplica următoarele
pedepse: x) mustrarea; 2) închisoarea corecţionalâ
dela 3—15 ani în materie de crimă şi jumătate din
pedeapsa respectivă dacă infracţiunea este delict, fără
ca pedeapsa să poată depăşi 3 ani. Contra acestor
minori se pot pronunţa şi următoarele măsuri de sigu-
ranţă: 1) libertatea sitpravegbiată; 2) educaţia co-
rectivă.

Minorii infractori sunt judecaţi de instanţe speciale
şi după forme procedurale specifice care toate tind
să nu atingă moralitatea minorului infractor •• şi
să poarte pe cât posibil secretul condamnării spre
a nu-i prejudicia la reclasare şi amendare;

Conflictul legilor penale

De data aceasta materia referitoare k conflictul
legilor penale în timp şi în spaţiu a fost amănunţit
reglementată resolvându-se sub acest raport relaţiu-
uile interstatico.

Au fost astfel reglementate sistemul de reprimare
al infracţiunilor săvârşite în străinătate de Români
sau de străini domiciliaţi în România, Aceşti infrac-
tori nu pot fi urmăriţi în România decât numai dacă
s'au întors în mod voluntar sau li s'a obţinut extră-
darea şi numai dacă infracţiunea este pedepsită atât
în ţara nude s'a comis cât şi în România. De asemenea
s'a reglementat reprimarea infracţiunilor comise contra
intereselor Statului român săvârşite de Romani sau
străini în străinătate.

Spre deosebire de vechiul cod, poate fi urmărit
chiar în lipsă, în România, orice străin care a comis
o crimă sau un delict contra unui cetăţean român în
străinătate.

S'au reprimat de asemenea faptele considerate ca
infracţiuni cu caracter de universalitate3), Infrac-

*) Vezi Bnc, Rom, I pag. 363, Regimul Pcnitsncjar,
a) In virtutea ncestet tţteporiţlmri, adoptata de Wga Na-

ţiunilor, orice infractor aparţinând orlcHrei naţionalităţi,
OTI unde o ÎI comis o atare Infracţiune, va fi urmărit şi
judecat în orice'ţarii ar fi'prins.

ţiunîie cu caracter universal sunt: falsificarea de
monetă, traficul de femei şi copii, actele de terorism,
traficul de substanţe stupefiante, traficul de publica-
ţiuni obscene, abandonul de familie, punerea în stare
de sclavie, pirateria şi altele.

Tot în cadrul textelor referitoare la dispoziţiunile
cu caracter internaţional s'a prevăzut că hot'ărmle
definitive străine sunt luate în seamă în materie de
recidivă.

Tot aci s'a reglementat inslituţuinea extrădării,
pentru cazurile când n'ar exista convenţhme inter-
naţională care să li se aplice,

.Sub raportul procedural s'a părăsit sistemul ad-
ministrativ adoptându-se sistemul judiciar. Camera
de acuzare, ca şi în legea franceză din 1927, este che-
mată să se pronunţe dacă este sau nu castul ca indi-
vidul cerut să fie extrădat.

Crimele şi delictele contra Statului

In ceea ce priveşte crimele şi delictele contra sigu-
ranţei exterioare a Statului', de data aceasta s'au re-
glementat, precizându-se în adevăratele lor noţiuni,
trădarea şi spionajul.

Trădarea este comisă de un cetăţean vomau pe
când spionajul' de un străin. Crima de trădare se
pedepseşte cu numea silnică pe viaţă sau pe timp
mărginit în conformitate cu condiţiunile prevăzute
de text. Crima de spionaj se pedepseşte cu o pedeapsă,
mai uşoară, cu munca, silnică, pe timp mărginit
Legiuitorul a înţeles sa lovească mai aspru pe un ce-
tăţean român trădător decât pe un străin care spio-
nează în interesul statului căruia aparţine,

In ambele cazuri tentativa se pedepseşte ca ŞL
infracţiutrea consumată. Pe lângă crime codul pre-
vede şi anumite delicte de trădare şi spionaj.

Printre crimele şi delictele contra siguranţei inte-
rioare a Statului sunt reglementate: atentatele şi
complohi-rile contra persoanei regelui, a familiei regale
si a formei constituţionale a Stalului. Pedepsele va-
riază după natura infracţiunii dela munca silnică pe
viaţă la închisoare corecţională. Astfel atentatul la
viaţa, integritatea corporală sau libertatea regelui
se pedepseşte cu munca silnică pe viaţă, pe când
ofensele se pedepsesc cu închisoare corecţională ce
are şt ea variantele ei după gravitatea faptei indicată
de text.

In acelaşi cadra de infracţiuni se pedepsesc crimele
şi delictele contra şefilor statelor străine, a reprezen-
tanţilor şi a simbolului acestor state, delictele contra
siguranţei statelor străine, dreptului păcii şi bunelor
lelaţiuni internaţionale.

Delictele contra exerciţiului drepturilor politica
şi cetăţeneşti

Printre crimele şi delictele contra administraţiei'
publice sunt pedepsite: delapidarea cti închisoare
corecţională dela 4 la 6 ani şi amendă; nedreptele-luări>
cu închisoarea dela 3 luni la 1 an şi amendă; rAfniul
de serviciu datorit Ugalnie-nte cu închisoare dela. 6 luni
la un an şi amendă; abuzul de putere cu închisoare
corecţională dela 1—3 ani, Toate, aceste infracţiuni
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primesc sancţiuni agravate dacă sunt comise în anu-
mite coiidiţiuui indicate de texte.

Printre delictele săvârşite de funcţionari sau par-
ticulari sunt prevăzute: darea şi luarea de mită sanc-
ţionată cu închisoarea corecţionala dela 6 luni la
3 ani şi amendă; traficul de influenţă cu închisoarea
dela 6 iutii h\ 2 ani; amendă şi interdicţia corecţionala
dela i—3 ani; ultrajul cu închisoare dela i—6 luni
şi amendă, şi alte infracţiuni de asemenea natură.

Crimele şi delictele comise de particulari sunt:
rebeliunea penată în anumite condiţiuni (contra Adu-
nării legiuitoare) cu detenţiunea riguroasă dela
3—5 ani şi degradarea civică dela I—3 ani, iar în
altele cu închisoare corecţionala ce variază după gra-
vitatea faptei; ruperea de sigilii şi sustragerea de sub
sechestru ce primeşte închisoare corecţionala care
variază după condiţiunile de executare a infracţiunii,

Infracţiunile contra justiţiei

Sub denumirea de infracţiuni contra justiţiei surit
grupate: denunţarea calomnioasă pedepsita cu închi-
soare corecţionala dela 1—3 ani; deţinerea şi arestarea
ilegală penata, cu închisoare dela 1—3 ani şi interdicţie
corecţionala pe aceeaşi durată; mărturia mincinoasă
şi jur amantul ţals se pedepsesc cu închisoare dela
1—3 ani şi interdicţie corecţionala dela 1—4 ani;
tăinuirea de bunuri cu închisoare dela 3 luni la 3 ani,
amendă şi interdicţie corecţionala dela 1—2 ani; fa-
vorizarea infractorilor cu închisoare dela 3 luni la
2 aiii şi amendă în anumite condiţiuni cerute de lege.

Printre delictele contra autorităţii hotărîrilor jude-
cătoreşti noul cod a înscris: evadarea arestaţilor pe-
depsită cu închisoare corecţionala ce variază după
diferitele cazuri, şi nerespectarea hotârîrilor judecăto-
reşti dela 6 luni la 2 ani şi cu amendă.

Tot prin delictele contra justiţiei este reprimat şi
duelul. Simpla provocare la duel se pedepseşte cu
închisoare corecţionala dela 1—3 luni şi amendă dela
2 mii la io mii lei. Bşirea pe teren, iar în caz de rănire
sau moarte, se aplică textele referitoare la aceste
infracţiuni. De asemenea se pedepseşte martorul care
a asistat cu închisoare corecţionala dela 1—3 luni,
iar în caz, de răniri sau moarte, ca complice. Acela
care îndeamnă pe altul la duel, sau îi face imputări,
ori îi expune la batjocură peutrucă nu a provocat sau
nu a acceptat o provocare se pedepseşte cu închisoare
dela 1—4 luni şi amendă.

Noul cod reglementează delictele contra cultului şi
contra respectului datorit marţilor cu închisoare co-
recţionala ce variază după caz.

Infracţiunile contra liniştei publice

Ca infracţiuni contraliuişteipublice au fost admise:
Asocierea pentru comiterea de crime şi delicte penate
cu închisoare corecţionala dela 2—6 ani şi amendă;
crimele şi delictele de incursiune pe teritoriul ţării pe-
depsite cu închisoare dela 5—10 ani; delictele de
alâlâri, instigări şi alte delicte contra linişlei publice
pedepsite cu pedepse ce variază după modul de exe-
cutare al infracţiunii.

Din acelaşi grup de infracţiuni face parte şi vaga-
bondajul reprimat cu închisoare corecţionala dela

j—6 huii şi cerşetoria care primeşte aceeaşi pe-
deapsa.

Crimele şi delictele care produc pericol public sunt:
infracţiunile comise prin întrebuinţare de explozibile
şi prin distrugere. După gravitate, unele sunt pedep-
site cu munca silnică altele cu închisoare corecţtonala;
incendiul se pedepseşte cu închisoare corecţionala tlola
2—6 ani, amendă şi interdicţie corecţionala. Această
pedeapsă este agravată după consecinţele ce sa pot
produce; infracţiunile contra siguranţei transporturilor
şi a mijloacelor de convorbire a căror pedepse vnnază
după intenţiunea şi consecinţele ce s'au produs. Iile
sunt criminale sau corecţionale.

Infracţiunile contra sănătăţii -publice

Printre delictele contra sănătăţii publice noul cod
a pedepsit: propagarea de epidemii şi oricare alte bonle
contagioase cu închisoare corecţionala şi amendă ce,
variază după felul cum această infracţiune a fost
comisă, cu sau fără intenţiune. Dacă infracţiunea este
comisa cu intenţiune în scopul de a provoca bonle la
oameni sau animale, pedeapsa merge dela 5—10 ani
închisoare; amendă dela 7.000—15,000 şi interdicţie
corecţionala dela 2—6 ani; iar dacă în acest t imp s'a
produs moarte de persoane, pedeapsa este munca
silnica pe viaţă. Delictul de contagiune venerianâ se
pedepseşte cu închisoare corecţiouală dela 3 luni In
I an şi amendă.

Din aceeaşi categorie de infracţiuni fac parte:
alterarea şi falsificarea de substanţe alimentare şi me-
dicamentoase cât şi traficul de substanţe stupefiante.
Această din urmă infracţiune se pedepseşte a tâ t în
persoana celui care procură substanţa toxică cslt şi
în persoana celui ce o întrebuinţează. Pedeapsa în-
chisoarei corecţionale variază după caz.

Infracţiunile contra intereselor publice

Infracţiunile contra intereselor publice sunt: Falsi-
ficarea de manelă, titluri de credit public, mărci, timbre-,
hârtii timbrate, sigilii sau semne de autentificare, cerii'
ficare ori recunoaştere ; falsul de acte publice şi -private J
întrebuinţarea falsului; fakul prin substituire de per-
soane şi prin uzurpare de titluri sau onoruri. Toate
aceste infracţiuni primesc pedeapsa închisoare! co-
recţionale, amendă şi chiar interdicţie corecţionala
al căror cuantum variază după gravitatea fiecărui
fapt.

Ca infracţiuni noui au fost înscrise în texte, delictele
contra creditului Statului sau creditului fiarlioitlar,
Primul se pedepseşte cu închisoare corecţionala (lela
6 luni la 2 ani şi amendă iar în anumite condiţiuni
pedeapsa se agravează. Cel de al doilea se pedepseşte
cu închisoare dela 2 luni la 6 luni şi amendă.

Infracţiunile contra pudoarei

Noul cod a admis ca infracţiuni contra pudoarei:
violul pe care 1-a pedepsit cu închisoare corecţională
dela 2—5 ani şi interdicţie corecţionala dela 3—5 ani.
Pedeapsa se agravează în anumite coiidiţiuni de să-
vârşire a infracţiunii; inversiunea sexuală cu violenţă
se pedepseşte cu închisoare corecţionaiă deîa 2—5 ani şi
interdicţie corecţională dela 1—3 ani; raportul texual



LEGISLAŢIA PRNAI,A 407

cu o fată mai mica de 14 ani, cu consimţământul ei, este
reprimat cu închisoare (lela 1—3 ani; de asemenea
este considerat delict de atentat fraudulos la pudoare
faptul aceluia care se substitue unei alte persoane
şi profită de eroarea îu care se găseşte o femeie pentru
a avea raport sexual cu ea, Această infracţiune se
pedepseşte cit închisoare dela 3 luni l a i an,

Din aceeaşi categorie de infracţiuni face parte şi
delictul de seduc/dune, adică faptul'de a determina o
persoaniî do tf«x feminin mai mică de 18 ani, prin
promisiuni formale de căsătorie, să accepte im raport
.sexual, Acest delict se pedepseşte cu închisoare co-
lecţiona lă dela r -3 ani.

Infracţiunile contra bunelor moravuri
Printre infracţiunile conra bunelor moravuri a fost

înscris şi delictul de inversiune sexuală comis între
bărbaţi sau femei, dacă acest £apt provoacă vin scaiidal
public. Pedeapsa este închisoarea dela 6 luni la 3 ani.
Ca o infracţiune nouă de acest gen, a fost admis
delictul de bestialitate ce consistă în acte sexuale co-
mise între oameni şi animale, clacă ele provoacă scandal
public, Pedeapsa este închisoarea dela 3 Iutii la 1 an.

De asemenea a fost pedepsit sub denumirea de delict
de corupţie sexuală cu închisoare dela 2—5 ani şi
interdicţie eorecţională dela 1—3 ani, aţaţarea la
prostituţie. Proxenetismul este şi el reprimat.

Infracţiunile contra familiei
Iu coiicepţiunea noului cod sunt considerate delicte

contra familiei: bigamia, incestul şi adulterul. Deliciul
de bigamie este sancţionat cu închisoarea corecţională
dela 1---3 ani; delictul de incest, nou introdus, cu în-
chisoare tot dela I—3 ani iar delictul de adulter cu
închisoare dela 6 luni la 2 ani, I11 cadrul acestor in-
fracţiuni s'n introdus, ca delict nou, delict de- degenerare
a rasei ce consistă în convieţuirea în concubinaj a
minorilor sub 16 ani pentru fete şi 18 ani pentru
băieţi. Acest delict se pedepseşte cu închisoare delft
1 luna la 1 an şi amendă.

Tot ca delicte de aceeaşi natură au fost înscrise,
pe lângă răpire, ca delicte notii, deliciul contra stării
civila, abuzul de dr&pl da corecţie şi abandonul de familie.
Acesta din urmă este pedepsit cu închisoare corecţio-
nală dela ;i luni la 1 an.

ItijmcţiimUe contra 'persoanelor
In ceea ee priveşte crimele şi delictele contra per-

soanelor sunt penate următoarele infracţiuni: amorul
cu munca silnică dela 10—25 ani şi degradare civică
dela 3---fi uni. Pedeapsa se agravează sau se micşo-
rează când omorul este comis în anumite condiţiuni;
lovirea şi vătămarea integrităţii este pedepsită cu în-
chisoare corecfiouală ce variază după ca».

Avortul n primit o noua reglementare, admiţân-
du-se avortul medical în anumite condiţiuni.

Duelul a fost sever reprimat atât în ceea ce priveşte
combatanţii cât şi martorii şi medicii asistenţi.
Sinuciderea nu a fost pedepsită decât în persoanele
ce îndeamnă sau procură mijloacele necesare.

Sunt considerate delicte în contra libertăţii indi-
viduale : sclavia pedepsită cu închisoare dela 1—5 ani

şi amendă; sechestrarea de -persoane cu închisoare dela
3—6 luni; ameninţarea cu închisoare dela 1—6 luni;
şantajul cu închisoare dela fi luni la 2 ani; violarea de
domiciliu cu închisoare dela 2 luni la 1 an şi amendă;
violarea de secrete, când e vorba do corespondenţă,
cu închisoare dela 1—6 luni şi amendă, iar în celelalte
cazuri cu diferite pedepse corecţim.mle.

Ca delicte în contra onoarei au fost prevăzute:
calomnia penata cu închisoare corecţională dela 3 luni
la 1 au şi amendă când ea se referă, la viaţa publica
a unei persoane şi cu închisoarea dela fi luni la 2 tini
când ea atinge viaţa privata; defăimarea cu închisoare
dela 2 la 6 luni şi amendă şi injuria cu închisoare
dela 1—2 luni.

O infracţiune nouă introdusă de Codul penal Carol
al II-lea este delictul contra liniştei personale csire se
pedepseşte cu închisoare corecfiouală dela 1—3 luni,

Infracţiunile contra patrimoniului
Dintre infracţiunile contra patrimoniului au fost

penate: furtul cu închisoare dela 3 luni la 2 ani,
amendă dela 5.000 la 10.000 lei şi interdicţie corec-
ţiouală dela 1—% ani, când este simplu, iar când este
calificat pedeapsa este dela 2—7 ani, amenda dela
5.000—20,000 lei şi interdicţia corecţională dela
2—5 ani; tilhăria cu închisoare dela 3—8 ani, amendă
şi interdicţie corecţională dela 3—5 ani; pirateria,
eu temniţă grea dela 7—12 ani şi degradarea civică
dela 5—8 ani; abuzul de încredere cu închisoare co-
recţioualâ dela 6 luni la 3 ani, amendă- şi interdicţie
dela 6 luni la 1 an; gestiunea frauduloasă, cu închi-
soare dela 6 luni la 3 ani şi interdicţie dela r—2 ani;
exploatarea slăbiciunilor persoanelor incapabile cu în-
chisoare dela 1—4 aui, amendă şi interdicţie; t-nsu-
şireu lucrurilor pierdute cu închisoare dela 1—6 luni
şi amendă; deţinerea lucrurilor găsite pe nedrept, cu
închisoare dela 2—6 luni şi amendă; abuzul de încre-
dere •profesională, cu închisoare dela 1—5 ani, amendă
şi interdicţie dela 1—2 ani; fruslarea creditorilor este
un delict nou introdus ca o consecinţă a moravurilor
postbelice, şi se pedepseşte cu închisoarea corecţională
dela 6 luni la 2 ani, amendă şi interdicţie corecţională
dela iv—2 ani; înşelăciunea cu închisoare dela 3 luni
la 2 ani, amenda şi interdicţie corecţională dela 1—2
ani; slrâ-f/iularca de hotare, desfiinţarea seninelor de
hotar, stricăciuni şi alte lurhurări aduse proprietăţii,
cu închisoare corecţională de diferite durate şi amendă;
jocul de noroc, loterie şi specula contra-economiei pu-
blice cu aceleaşi sancţiuni; delictele contra dreptului
de râsfitins prin presă şi alte delicte comise în admini-
strarea presei sunt sancţionate cu diferite pedepse
corecţionale (închisoare şi amendă.),

Conlravenţimnh
Cartea III a codului penal reglementează materia

contrmenţiunilor. De data aceasta contravenţii uni le
sunt grupate după natura faptelor şi primesc ca sanc-
ţiuni, după gravitate, închisoarea poliţieneasca ce
poate merge dela o zi la o lună şi amenda dela 50
până la 1.500 lei.

Astfel codul a înscris îu textele sale următoarele
categorii de contravenţii: contra autorităţii publice;
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cari produc im pericol public; contra lmiştei publice;
contra sănătăţii publice; contra moralei publice şi
bunelor moravuri; contra persoanelor; contra pro-
tecţiei animalelor; contra bunurilor şi contra intere-
selor agricole.

Menţionaţii că printre nouile eontravenţiuiii s'a în-
scris şi aceea cunoscută în doctrină sub denumirea, de:
«delit d'eclabussage», adică faptul de a stropi pe
pietoni, cu noroiu prin vitesa vehiculelor. Această
contravenţie se pedepseşte cu închisoarea poliţie-
nească dela o zi la o lună şi amendă dela 500—
1000 lei.

In materie de contravenţiuni s'au incriminat multe
abateri care aduc atingere ordinei publice, igienei pu-
blice, protecţie datorită animalelor, etc.

Datorită nouilor principii puse la baza codului penal
Carol al II-lea cât şi a uouilor iustituţiuni şi încrimi-
nări introduse, acest cod apare mult superior celui
abrogat şt va da cu certitudine, prin aplicarea sa,
rezultate pozitive în apărarea socială împotriva cri-
minalităţii.
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Este regretabil că s'a menţinut printre infracţiunile
înscrise în codul penal, delictul de adulter. Aceasta1

infracţiune anacronică mi mai cadrează cu stadiul de
civilizaţie al societăţii moderne. Pentru oamenii de
educaţie şi cultura nu se mai poate concepe iertarea
prin reluarea căsniciei astfel după cum impune legea,
după ce soţul adulter a fost defăimat în faţft justiţiei,
defăimare ce are repercusiune şi asupra situaţiei vii-
toare a copiilor rezultaţi din căsnicie, Pentru indivivsu
fără educaţie şi cultură, delictul de adulter constitue
o armă de şantaj. Este locul să menţionăm CE! Con-
siliul legislativ suprimase această infracţiune. Kfi1 a
fost reintrodusă la Senat cu prilejul dezbaterilor par-
lamentare.

De asemenea, este legvetabil că s'a prohibit eu atâta
severitate duelul. In interesul spiritului de onoare, el
nu trebuia prohibit. Sunt cazuri când onoarea îţi
impune să nu te adresezi justiţiei, întru cât desbn-
terile publice, orice s'ar spune, expun la defăimare,
In atare caz, duelul rămânea- incontestabil «11 com-
pliment al justiţiei.
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Ocupfmiln-sc do rolul social şi economic al proce-
diirci, într'o veche lucrare consacrată metodelor ju-
ridice, Albert Tissier spunea printre altele: o bună
procedură îutr'o fără, e un element de forţă şi de
vitalităţi:, un factor de securitate, de progres şi de
bogăţie. Pretutindeni unde justiţia civilă funcţionează
bine, represiunea penală e mai-redusă.

In constatarea aceasta, marele jurist francez; avea
în vedeix! procedura civilă. Ideea raportului pe care-1
proclamă, rămâne însTTvalabilă în privinţa tuturor
.formelor judiciare fără deosebire: îu civil şi comer-
cial în primul loc, ca şi în penal de sigur, ca şi în
administrativ, ca şi în disciplinar chiar,

De albmnterea întotdeauna şi pretutindeni, re-
fţimul formal al judecăţilor a reflectat îu el, —nuti
ciur şi mai sigur decât multe alte instituţium juri-
dice, —• atât spiritul de ordine politică şi socială al
mediu lui îu care fuucţioueam cât şi sentimentul so-
cial şi civic al populaţiei, interesul, .sensibilitatea,
patfiunea chiar, pe care aceasta le manifestă în lupta
pentru drept.

Adăugând, la atfttea altele, o nouă variantă a unui
prea cunoscut adagiu, am putea astfel spune, că:
ori ce ţară are justiţia pe care o merită, adică cea
pe care a putut-o naşte şi întreţine sufletul său propriu.

l'ROCKDURA VKCIiE

Unul din caracterele distinctive ale veehci noastre
proceduri judiciare, e simplicitatea. Ţinând mai mult
de tradiţii; tio cât de dreptul scris (cel puţin până
prin secolul al XVII-a), normele sale se reduceau,
am putea spune, hi strictul necesar. (Şi «strictul ne^
cesar» de atunci, nu se poate compara cu cel de
azi,,,). Cu toate acestea,, departe de a fi fost insu-
ficientă sau nesigură, procedura aceasta a răspuns
întotdeauna satisfăcător trebuinţelor practice, îu slujba
cărora, fireşte, era pusă,—destul de tare pentru a
împiedica şicana sau abuzul, destul de sigură pentru
a nu împinge" pe nimeni la artificiu şi la cazuis-
tică.

O altă importantă trăsătură a vechiului regim ju-
decătoresc al celor două principate, o formează faptul
că principiile lui fundamentale vm diferă întru nimic
de cele care domnia procedura actuală. Dacă ţinem
seama de timpurile grele şi nesigure la care ne ra-
portăm, constatarea acestui lucru nu ne poate decât

măguli, căci ne descoperă o conştiinţă juridică şi un
simţ politic şi moral, cu mult mai avansate decât
iie-am fi putut aştepta.

Iată pe scurt elementele acestei proceduri.
Sub raportul competenţei, jurisdicţiunite mise deo-

sebeau pe materii. Nu existau, cu alte cuvin te ̂  or-
gaire de judecată cu competenţă exclusiv penală si
organe chemate să judece numai conflictele de drept
privat. Aceiaşi judecători, aplicau, după cazuri, legea
sau obiceiul pământului, atât îu penal, cât şi în civil.
Ca pretutindeni de altfel. Ca şi azi, mai mult sau
mai puţin. Ceea ce înseamnă că cei vechi îşi dădeau
seama de unitatea fimeţiunei jurisdicţiouale, chiar
dacă nit vedeau în ea, cum vedem noi azi, acel prin-
cipiu bogat în consecinţe pe care se bazează toată
organizarea judiciară. Nici formele judecăţii nu di-
fereau între ele; nici mijloacele de - probă; ceea ce
iarăşi n'are nimic suvprmv.ător, întru cât nici în timpul
de faţă, cu toate particularităţile sale caracteristice,
procedura penală nu încetează de a fi o simplît va-ft
riaută a procedttrei civile (şi vice-versa, (te bună
seamă).

Acţiunea în justiţie se punea în mişcare prin jalba
reclamantului. Desbaterile erau orale şi contradic-
torii; părţile erau convocate prin aprozi, cu ţîdide
de chemare; hotăiîrile se pronunţau în scris. Nimeni
nu putea fi judecat iară a i se îi dat putinţa de a
se apăra. Dreptul vechiu cunoştea de demult apelul,
deci principiul a două giade de iivrisclicţuuic. Mn-ne-
fericire el ignora însă principiul autorităţii lucrului
judecat. Distribxurea justiţiei fiind un atribut al
Domnului, care-1 exercita atât direct cât şi prin ele-
legaţiime, e explicabil ca nestatornicia vieţii politice
sa fi adtts după dânsa nestatornicia hotărîrilor de-
finitive. A existat în acele timpuri o instituţiitne
curioasă (legătura, herâia) care avea, de scop să asi-
gure întrucâtva respectul hotărîriloi-. Dar funcţiunea
eî nu putea avea decât o eficacitate redusă.

civilizat n n T i proclamat şi aplicat decât muft mai
•târziu, Iată, cu titlu de exemplu, o mărturie, dintre
atâtea altele, privitoare la inodul.de judecată a di-
vanului domnesc:

«După ce face Domnul puţina rugăciune către
Judecătorul Ceresc; se aşează în scaunul său şi, -po-
runcind fieştecăniia să tacă, aduc aprozii înlătmtru,
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după porunca piuiturilor dela perde, pe doi sau trei
dintru noroilul cel jăluitoiia, cure .se află adunat la
perde, pe care, după isprăvirea jăluirei şi după lio-
tărărea ce li se face, se slobozesc iarăşi afară, pe altă
uşă a divanului, dacă nu este să-i ducă la temniţă.. .
Această judecată este atât de înfricoşată şi uefăţar-
iiidî, încât însuşi logofătul cel mare, pârându-1 măcar
un ţăran şi auzind că se pomeneşte numele sau, îndată
trebue să se scoale dela locul său şi să steie de a
stânga pârâşului său, până când îşi isprăveşte acesta
jalba sa» (Dim. Cantemir, Scrisoarea Moldovei. lîdit.
T. Boldur-Lăţescu, 1S68, II, pag. 207).

Spiritul acesta se menţine statornic şî străbate
secolii până sub tutimele legiuiri. Iată una din nor-
mele scrise aplicabile în secolul trecut: o Cei ce se
judecă, de orice treaptă vor fi, să stea în picioare
când se judecă, şi fără işlic, foarte cu cucernicie şi
supunere, grăind cu smerenie şi răspunzând cu rân-
duialîi bună la cele ce se vor întreba, fiindcă judecata
este a lui Dumnezeu» (Ipsilanti, Pentru cei cs se
judecă, Art. 8).

Acelaş respect pentru ideea de drept în sine a
făcut ca la noi străinii să fie puşi, în ce priveşte
judecata, pe picior de egalitate cu băştinaşii. E curios:
cautio ptdicatum solvi u'a intrat în dreptul nostru,
decât cu legiuirile nouă, ca o importaţie a Apusului.

De altfel ideea că justiţia e singura cale de drept,
deschisă tuturor, fără deosebire, strâns legata de
principiul de mai sus, nu e lăsata la simţul şi price-
perea fiecăruia, dar proclamată ca principiu funda-
mental, prin numeroase aplicaţii în cele mai vechi
texte. Bunăoară ca în acesta:

«Un 0111 de va vrea să lase altui cuiva vre un
lucru pentru să se hrănească, iară cela ce va fi fost
mai deinte acel lucru a lui nu i-1 va lăsa idee i-1 va
da să se hrănească, iară acesta fără voea giudeţului
numai singur cu voea lui îl va lua, piarde-va toata
acea dobândă ce vrea să aibă de vrea fi luat cu giudeţ.
(Pravila Ud VasiJe Lupii, Pentru ceia ce fură iu
nescwi cu bajjoeuTă).

Dar în domeniul formelor procedurale, dreptul
vechili n'aie aproape nici o legătură cu cel astăzi
în vigoare. După legiuirile secolului al XlX-lea (Con-
dica lui Alexandru Ipsilanti, Codurile lui Calimah
ţi Ca ragea, Regulamentele Organice), grăbită să se
aşeze în rândul statelor apusene, România modernă
fl adoptat, şi în organizarea justiţiei ca şi în toate
instituţiile politice, formele străine.

Dreptul nou n'a ieşit deci din conştiinţa juridică
a i>oponi1ui român; nu este opera originală a aces-
tuia. Totuşi între această conştiinţă juridica şi dreptul
acesta, care ar fi trebuit s'o exprime, n'â existat
dezacord. Asimilarea s'a făcut destul de uşor, atât
din cauza structurii sufleteşti şi morale a poporului,
în care intrau atâtea reminiscenţe romane, cât şi din
cauza atingerilor directe pe care le-am avut cu dreptul
roman (prin vechile pravile copiate după legiuirile
bizantine) şi cu principiile moderne ale dreptului
apusean (prin încercările de legiferare din epoca
intermediară şi în particular prin Regulamentele
Organice).

PROCEDURA ACTUALĂ

Prima lege de procedură a Principatelor Unite,
este «Codicele de procedură civilă » decretat la 9
Septemvrie 1865, promulgat la î l Septemvrie şî pus
în aplicare la X Decemvrie acelaş an, Bl si avut (Iu
model Legea de procedură civilă a Cantonului de
Geneva din 29 Septemvrie 1819, deşi unele <liti
dispoziţiile sale sunt inspirate din codul france», inr
altele, prea puţine şi neînsemnate, din dreptul nostru
vechiu. Legea Cantonului de Geneva este şi ea co-
piată— cu adaptări şi simplificări importante •
după codul francez din' 1806, care îşi are originea în
Ordonanţa din 1667.

Proectul codului român de procedură civilă sa
datoreşte lui V. Boeiescu, vice-preşedinte fii Consi-
liului de Stat, care a avut de colaboratori pe A. Cre-
ţescu, prim preşedinte al Curţii de Casaţie şî C.
Eoerescu, profesor la facultatea de drept din Bucu-
reşti. Ca şi codul civil, codul de procedură civila a
purtat în prima ediţiime oficială numele domnitorului
Alexandru-Ioan I (după cum codurile franceze au
purtat, şi poartă încă, numele lui Napoleon), ea un
omagiu Suveranului sub care s'a realizat unirea
politică şi cea legislativă.

La 1879, cartea I a acestei legi, intitulată « Despre
judecătoriile de plăşi (ocoale)», a fost suprimată şi
înlocuită prin Legea judecătoriilor de ocoale, modi-
ficată şi ea la rândul ei, succesiv la 1894, la 1896,
şi la 1907.

Codul de procedură civilă dela 1865, care dela sti-
primarea cărţii I îşi începe numerotaţia textelor cu
art. 54, a fost modificat prin legea din 14 Martie 1900,
pusă în vigoare la 1 Septemvrie acelaşi an. Reforma
aceasta se datoreşte iniţiativei fostului ministru al
Justiţiei Const, Dissescu,

Legea dela 1900 a suferit diverse modificaţi, tle mai
mică importanţa, prin legile din: 6 Mai 1900, 30 Ia-
nuarie 1901, 11 Februarie 1904 şi 1 Iunie 1905.

După alipirea vecliilor ţinuturi române, în aştep-
tarea unificării legislative, legea veche de procedurii
civilă a rămas în vigoare numai în vechiul Regat,
restul ţării păstrându-şi, în mod tranzitoriu, legiuirile
statelor dela care a fost despărţit. Astfel îti Basarn- .:

bia s'a aplicat codul de procedură civila, al fostului
imperiu rusesc, până la punerea în aplicare a legii
de extindere din 4 Aprilie 1928. In Bucovina se
aplică si astăzi legile austriace şi anume: Legea asupra
competenţei (Jurisdictionsnonn) din 1 August 1895,
Legea pentru procedura civilă (Zivilprosessordmiiig)
din Mai 1896. Iar în Ardeal se aplică legea de pro-
cedură din 1911, completată cu diverse ordonanţe
şi decrete, în vigoare în această regiune dela 19T4,
şi Legea de execuţiune din 1881, cu diversele mo-
dificări ulterioare.

Primul pas către unificare s'a făcut prin Legea
pentru accelerarea judecăţilor din 19 Hai 1925,
care a modificat parţial toate legile de mai sus, în
ce priveşte formele 'de procedură contentioasă şi
care a fost apoi înlocuită prin Legea din ii" Iulie
1929.
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In cursul ultimului deceniu, cam după 1925, din
iniţiativa ţii îngrijirea Consiliului legislativ şi a mai
multor miniştri de justiţie, s'au redactat câteva
anteproecte de unificare, în dorinţa de a pune capăt
diversităţii de regimuri în care ne găsim şi de a
adapta dreptul nostru de procedură noilor cnndi-
ţiuni de viaţă si miilor tendinţe, Până acum însă,
lucrarea aceasta ti'a primit consacrarea corpurilor
legiuitoare.

Dar procedurii judiciară nu se reduce fa regulile
cuprinse iu Codul de procedură civilii (chiar când
suni. in cauză litigii de drept privat), Iva cuprinde
m-număraU; alte reguli care figurează în diverse
legi generale sau speciale, din cure cele mai impnr-
l.iinie arii : Legea pentru accelerarea judecăţilor, Legea
de organizări; judecătorească, Legea judecătoriilor de
ocoale, Legea Cu iţii de Casaţie, Legea proprietarilor,
Legea pentru autentificarea actelor, Legea şi regula-
mentul portăreilor, I,egea pentru contenciosul ad-
ministrativ, Regulamentul hotărniciilor, etc. Multe
proceduri speciale sunt organizate prin legi mate-
riale de naturi diferite; astfel procedura divorţului,
a adopţiunei, a absenţei şi altele sunt înscrise în
codul dvil; procedura falimentului, a lichidării ga-
jului comercial, a concordatului preventiv, îu codul
comercial, etc.

In materie comercială, procedura aplicabilă e tot
cea cuprinsă în codul de procedură civilă, care for-
mează, pentru întreg domeniul jurisdicţional, dreptul
comun, dar completată prin diverse alte dispoziţii
speciale clin codul de comerţ: art. 32, 56, 68, 70
şi urm,, 482 şi unu,, 607 şi urm., 889 şi urm. La
aceste treime adăogate legile mai nouă, cu caracter
special, cum ar fi Legea concordatului preventiv,
Legea cambiei şl a eecvihii, etc,

In conflictele de muncă, organizarea jurisdicţiunilor
şi formele de judecată rămân în mod particular su-
puse Legii pentru înfiinţarea şi organizarea jurisdie.-
ţiunii muncii,

In materie penală, până la 1864, tribunalele apli-
cau; în Moldova «Condica criminalîcească » din 1820,
tipărită în 1826, opera a două eomisiuni de jurişti
instituite din iniţiativa principelui Ion Sandu Sturdza,
iar îu Muntenia « Procedura condicei criiniiiaHccţstî»,
elaborată sub îngrijirea Divanului obştesc şi pusă în
lucrări! Ia 183a. Odată cu reînoirea întregei noastre
legislaţii sub .Domnitorul Cuza, aceste două legi au
făcut loc noului Codice do procedură criminală (cu-
noscut însă nun «mit sub denumirea de «Codul de
procedură penală»), promulgat la 2 Decemvrie 1864
şi pus în apHcaţiune, odată eu Codul penal, la 30
Aprilie 1805. Iţi a avut drept model codul francez
(<t d'instruetinn criminelle t>) din 1808, Procedura noas-
tră penală a suferit numeroase modificări, la o
Aprilie 1867, la 16 Iulie 1868, la 17 Aprilie 1875, la
12 l*cbruaTic 1877, ia 15 Martie 1902, etc Unele
modificări au fost făcute prin fegi speciale, ca Legea
micului parchet, altele prin legi generale, ca._ Legea
pentru organizarea judecătorească, Legea judecă-
toriilor de ocoale, eLc.

Delii 1 Ianuarie 1937, toate legile de procedură
penală, aplicabile pe' teritoriul României Mari, au

fost abrogate şl înlocuite prin « Codul de procedură
penală Regele Carol I I» publicat îu Monitorul Ofi-
cial N i . 66 dtu KJ Martie 1936.

De Ia 1937 în fine, tribunalele militare, aplică « Noul
cod al justiţiei militare o, ale cărui noime urnit,
faţă de organizarea anterioara, cu desăvârşire nouă.

Care sunt principiile do ham ale acestui sistem
întins şi complicat? După ce norme fuudauientsile,
îu ce spirit si cu ec metode, organele juiisdlcţumale
se achită fie greaua şi delicata lor misiune; de a
«distribui justiţia»? Care Kitnt caracterele distinc-
tive iile procedurei noastre judiciare î

După art. 101 din Constituţia nonă (în cea veche,
104), jurisdicfiunile se fixează -prin lege. vSe ştie că în
Apus, proclamarea acestui principiu a Înseninat, la
început, o reacţiuue contra vechilor diurnul cunoscute.
La. noi, adoptarea lui n'a putut avea semnificaţia
aceasta (căci noi n'ara avut niciodată tribunale ex-
cepţionale), ceea ce mi-i schimbă nici valoarea prac-
tică, nici importanţa politică şi socială. In regula
generală, ale sunt permanente şi sedentare; conce-
siunile făcute în privinţa judecătoriilor de pace .şi
periodicitatea funcţiunii Curţilor cu Juraţi, nu tre-
bue socotite ca abateri dela ordinea stabilită, ci ea
regimuri speciale.

In. toate cauzele de natură coutencioasă, desbatcrUe
sunt contradictorii; de undo chemarea obligatorie a
părţilor Jitigaute la toate actele în care ele pot avea
un interes legitim. Aceste desbateri sunt orale şi
publice. Oralitatea e îu tradiţia dreptului nostru;
iar publicitatea e socotită ca una din cele mai eficace
garanţii de bună judecată. HolăHHle trebue să fia
motivate. Iar ideea că, în condiţiuni normale, un
proces trebne sa parcwrga două jurisdicţii, pentru a
permite astfel îndreptarea tuturor neajunsurilor şi
erorilor care s'au putut produce în prima lui fază,
e ridicată la rangul de principiu (principiul celor
dona grade de jurisdicţUme). In fine, recursul, ca
mijloc suprem de control şi de anulare, e declarat
de ordine constituţională,

In organizarea legală a procesului civil sunt însă
şi lucruri care întreţin încă vechi controverse.

Unul dintre lucrurile acestea e, de pildă, rolul jnde-
căiorului în (lesbaieri, puterea lui de iniţiativă în
raport cu libertatea şi iniţiativa părţilor litîgantc.

Altul se raportă la -problema contactului dintre par-
ticular şi organele justiţiei,, a reprezentaţîunn libere
şi a celei obligatorii, a rolului pe care-1 ave, în sfera
această, avocatul.

Altul iarăşi se raportă la natura şi caracterul
apelului,

Un altul îu fine, priveşte modul ele construcţie al
sistemului formal, caracterul mai mult sau mai puţin
liber, urni mult sau mai puţin rigid al. acestuia şi,
implicit, problema sancţiunilor.

Să ne oprim câte un moment asupra fiecăruia din
ele.

Ideea • că judecătorul trebue să răinflîe deasupra
desbaterilor, ca un arbitru imparţial a! lor şi că
părţile nu trebue împiedicate ele a determina, aşa
cum. înţeleg ele, cursul şi desfăşurarea procesului,
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pierde pe zi ce trece partizanii săi. Legea noastră a
avut întotdeauna grija de a reduce intervenţuinea
judecătorului la o simplii activitate de control şi de
supraveghere. Influenţa procedurei austriace a atras
o sporire a acestor puteri, care se remarca vizibil
în Legea pentru accelerarea judecăţilor din 10,25 ca
şi în cea din 1929. ProecteJe Consiliului Legislativ
n'au mers nifli departe în această direcţie, autorii
lor înţelegând bine că, în domeniul acestor lucruri
delicate, echilibrul se reduce întotdeauna la o ches-
tiune de înţelegere, de prudenţă, de măsură.

Iu sistemul legii române, atât iniţiativa cererii
cât şi conducerea acţiunii, aparţin particularului
interesat. Dela început, noi am refuzat de a adopta
sistemul din procedurile apusene, care impun părţilor
un reprezentant obligatoriu. La 1923, cu ocazia re-
formei Baroului, s'a încercat a se limita libertatea
această a părţilor, subordonând validitatea cererii,
care leagă instanţa, de asistenţa obligatorie a avo-
catului. Inovaţia iVa avut durată, peutrucâ 11'a avut
cu ea asentimentul public. La scurt interval, a trebuit
să revenim la regimul vechi. Dar rolul avocatului e
cu atât mai important şi mai util; iar actuala lege
a-Corpului îl consacră şi-1 organizează cu atenţiune.

La data când s'a început • unificarea procedurei,
prin Legea de accelerarea judecăţilor, natura şi ca-
racterul apelului făcea obiectul unor -conceptului cu
totul diferite. Pe când în vechiul Regat şi în Ba-
sarabia— cu uşoare deosebiri — caracterul devoUitiv
al acestei căi legale constituia principiul intangibil,
raţiunea ei de existenţă, procedura bucovineană
dimpotrivă se întemeia aproape exclusiv pe judecata
primei instanţe, apelul în sistemul ei ne mai înde-
plinind decât o funcţiune de simplu control formal.
Singur sistemul practicat în Ardeal păstra o linie
mijlocie, predominat şi el însă de spiritul procedurei
austriace-

Legea în vigoare a menţinut iu această privinţă,
sistemul procedurei vechiului Regat, a cărui valoare,
— pentru noi în tot cazul, pentru poporul nostru,
pentru moravurile noastre, pentru tradiţiile noastre —
rămâne în afară de orice controversă.

Un sistem de forme nu poate avea eficacitate
dacă respectul său nu e asigurat prin sancţiuni po-
trivite. Alegerea acestor sancţiuni şi mai cvi seamă
jocul aplicaţîunei lor—iată problema capitală a
ori cărei bune proceduri.

Regimurile riguroase dau în genere efecte sigure;
dar incidenţa normelor lor pune prea adeseori în
pericol drepturile cele mai legitime. Pe de altă parte,
regimurile prea largi şi prea blânde rămân lipsite de
autoritate, iar rezultatul aplicaţimiii lor e încă mai
stnb. Mijlocia, Jn fine, nu e totdeauna uşor de stabilit,
Hai ales că, în deobşte, efectul unei legi nu depinde
numai de normele şi de principiile sale, ci de a sumă
de factori externi,

Sancţiunile admise în sistemul legilor noastre simt:
a) Nulitatea actului făcut cu călcarea legii.
b) Obligaţiunea de a completa, repara sa» reface

actul neregulat.
c) Penalitatea la care pot fi supuşi cei ce se

(lela .prescripţitinile legii.

d) Obligaţiunea de a despăgubi pe cel ce a suferit
«n prejudiciu din cauză că legea n'a fost observaţii.

e1 Pierderea căilor legale şi a drepturilor care n'au
fost exercitate la timp sau în coiidiţiunile cerute de
lege (decăderea).

I) Desfiinţarea actelor lăsate fără urmare sau aban-
donate mai mult timp decât îugădue legea (perimarea).

Sunt însă şi norme lipsite de orice sancţiune, n.
•căror îieobservare nu atrage deci nici o couseciiiţî».

Cele mai energice dintre saiicţiimile de iiiai sus .*>mit;
nulitatea şi decăderea, cele mai energice dar şi cele
mai greu de mânuit, ceJe mai delicate. I» privinţa
lor, putem afirma că sistemul legii române t urmi
din cele mai bune, din cele mai f.imple, din ixlr.
mai suple.

Norma stabilită de art, 735 pr. civ., liunaoniit,
după care anularea actelor de procedură nu poate
avea loc decât în caz de incompetenţă a oi'gîitmliii
care lucrează, în caz de prejudiciu ireparabil şi îu
rarele ipoteze când nulitatea este expres prevăzută de
lege, — e singura care permite disciplinei legale, de
a nu se îndepărta prea 111 uit de realitatea practică,
mobilă şi variabilă.

Redusă la proporţiile pe care fe îngâclue cadrul
aceste, lucrări, expunerea: noastră nu poate îmbră-
ţişa toată marea, diversitate a principiilor, normelor
şi instituţiilor care, împreuna, constittiesc sistemul
procedurei noastre judiciare, Bar & nu atinge de ioc*
teoria probelor, a nu vorbi nimic de funcţiunea Mi-
nisterului public, a trece peste organizarea execuţiu-
nei silite, ar însemna'sa lăsăm în umbră cea mai mare
parte a procedurei legale.

Nu e dar posibil să nu acordăm şi acestor lucruri
cât de puţin din atenţiunea ce Ii se cuvine.

In procedura judiciară probele ocupă un loc cte co;t
mai mare importanţă. Totuşi, în cele mai multe le-
gislaţiuni modeme, regulile privitoare m existenţa
şi funcţiunea lor nu figurează printre regulile de
procedură, ci în legile de fond. Jva fel în dreptul ro-
mân, unde mijloacele de probaţivme sunt aşezate îu
codul civil şi codul comercial; căci codul de 2>'i>cc~
dură nu se ocupă decât de condiţiunile' în care cla
se pot administra. Tendinţa actuală, pretutindeni,'e
însă ca probele să fie trecute cu totul în domeniul
dreptului de procedură. In acest sen:> snnt cojistmiro
şi proiectele noiiilor noastre coduri.

Mijloacele de probaţiime în dreptul privat simt
cele adoptate de toate legislaţumile modeme: actul
autentic, actul sub semnătură privată, înărttirisîi'ea,
jurământul, verificarea directă, expertiza, martorii,
registrele comerciale, etc. Proba cu acte provoticiJ,
după împrejurări, comunicarea, verificarea sci'iptelor
şi înscrierea în fals; mărturisirea se obţine prin inte-
rogator (pe care însă legile din Bucovina şi Ardeal
nu-1 cunosc); jurământul poate fi deferit de j>ârj;i
sau din oficiu; ancheta face obiectul unei reglemen-
tări destul de simple şi practice dar ascultarea mar-
torilor poate avea loc nu numai direct în faţa magi-
stratului care judeca ci şi de către un judecător de-
legat sau prin comisie rogatorie, ceea ce înseamnă
că legea noastră mi consacră principiul pe care itn-
lienii îl designează' prin cuvântul atât de evocator
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immediaUzza. Iu penal, probele obicinuite sunt: in-
scrisimle, procesele-verbale, prezumţiile, indiciile,
martorii, constatările la faţa locului şi expertiza (art,
137 diu Noul Cod. de pr v edură penală).

Aşa dar în principiu, probele în justiţie sunt legale.
De aici nu trebue să deducem însă că sistemul legilor
noastre, s'ar opune tendinţei de a lărgi mijloacele de
probă, de a mări puterile judecătorului în investiga-
ţiile pe cart: le îact: şi de a elibera în aceasta privinţă
dreptul părţilor din cercul strâns al textelor. In penal,
noua ky,c o .spune expres. După ce euumcrâ probele
«niiiuic, eu adaogă «ni orice alte mijloace neofirite
de lege».

Oricum în .sistemul dreptului ronifln, probele sunt
şi rămân mijloace de convingere pentru judecător.
Ca atare evoluţia lor, trebue să urmeze fatal evoluţia
puterilor şi rolului acestuia. In această privinţă,suntem
iarăşi pe linia tradiţiilor noastre. Dacă ici-cob între-
cut s'a putut remarca unele influenţe ale vechiu-
lui drept germanic, care a atribuit întotdeauna ju-
stiţiei un rol de pacificare socială, vechiul nostru
drept păstrează continuu concepţia romană a unei
justiţii menite să satisfacă mai presus de toate acel
ideal de dreptate şi de armonie pe care-1 reclamă con-
ştiinţa uniauă de totdeauna. Dovadă, texte ca ace-
stea, care amintesc cunoscuta definiţie romană a
dreptului: «Dreptatea este tui lucru mai adevărat./
de toate, care dă fieşcui dreptate». (Pravila M. Ba-
sarab, glava 2). Si puţin mai departe, în acelaş text:
«Inţalepţia dreptăţei iaste să vază lucrurile diurme-
zeeşti şi omeneşti, adecă dreptatea şi nedreptatea».
SÎUI: «Dreptatea este care fiecăruia uă ceea ce i se
cuvine a lua». (Andr. Donici, cap. I, art. 2).

ic, instituţie franceză., a intrat în
organizaţia noastră judiciară odată cu legile funda-
mentale care ne guvernează diu a doua jumătate a
secolului trecut şi până astăzi. Atribuţiile sale sunt:
( l c a ^ElillJlLfflJjlL^
penale,^de a servi de organ al legii şi al guvernului
îrrTîTîTufile determinate prin texte, a figura chiar în
procesele civile, excepţional ca parte principala, când.
legea îi acordă, în interesul public, punerea hi mişcare
a unei acţiuni civile şi obicinuit ca parte alăturată,
ori de către ori e vorba de un litigiu în care sunt an-
gajate interesele unor incapabili, Această din urmă
funcţiune avea la început o bază cu nuilt mai largă.
Art. Ho diu Procedura civilă, prevedea îndatorirea de a •
KG comunica Ministerului public: 1) toate cauzele care
interesau ordinea publică, Statul, domeniile acestuia;
comunele, stabilimentele publice, sau în care era
vorba de dounţiuni şi legate în favoarea celor săraci;
2) toate afacerile privitoare la starea civilă a persoa-
nelor cum şi cele privitoare la tutela incapabililor;
3) toate propunerile de incompetenţă; 4) toate con-
flictele tic jurisdicţiune, recmaţiunile şi strămută-
rile dela un tribunal la altul pentru cauza de înru-
dire; 5) acţiunile recursorii contra judecătorilor;
6) toate cauzele în care figurau incapabili; 7) toate
cauzele privitoare la patrimoniile dotale; 8) toate
afacerile interesând pe absenţi, Comunicarea acestor
cauze obliga organele Ministerului public de a lua
parte la judecată şi de a pune conelnzhmi.

Deosebit de acestea, parchetele diverselor instanţe
puteau încă lua comunicatului de orice alte lucrări,
concluziunile lor în aceste cazuri rămânând faculta-
tive. Iu felul acesta, nu rămuneau decât prea puţine
afaceri la care Ministerul public mi lua parte.

Execujiunca silită e încă, în prezent, ordonată de
trei regimuri legale diferite. In vechiul Regat, de co-
dul de procedură civilă (art. 371---003); în .Bucovina
de legea austriacă diu 27 Mai 1896 cu modificările
sale şi în Ardeal de legea I,X din 1HH.1 cu diversele
ei modificări.

Sistemul în vigoare pe teritoriul vecliiiilui Regat,
e cel france;: transformat prin legea Cantonului de
Geneva care a servit de model legiuitorului nostru,
Se pot executa, cu formele de drept comun: Jiotări-
rile judecătoreşti definitive sau cărora li s'a recunos-
cut puterea executorie în mod provizoriu şi anticipat,
hotărÎTÎle arbitrilor, actele autentice şi hotărârile
străine, In privinţa acestora, Jegea organizează o
procedură de verificare a condiţiuiiiîor formale şi nu
admite formula de exeqiiatur decât sub condiţia reci-
proci tăţei.

Se pot urinări toate bunurile mobile şi imobile, cor-
porale şi iucorporale, veniturile şi fructele prinse de
rădăcini. Formele principale sunt: urmărirea mobiliară
directă, poprirea, sechestrul pe venituri, urmărirea
fructelor prinse de rădăcini, urmărirea imobiliară si
predarea silită a imobilelor. Iar ca măsuri de asigu-
rare, legea organizează sechestrul, poprirea, seche-
strul judiciar şi altele câteva. Printre acestea nu figu-
rează ipoteca judiciară care de altfel, în dreptul apu-
sean e în. declin. In rândul procedurilor de execuţiune
trebue aşezate: lichidarea falimentară organizată de
codul comercial, procedura purgei reglementată de
codul civil şi numeroasele forme coorcitive speciale,
presărate în legile fundamentele şi în altele cu conţi-
nut Special. Urmărirea creanţelor Statului şi institu-
ţmnilor publice, se face după legea specială de ur-
măriri. . .

Principiile fundamentale ale execuţiunei silite în
vechiul Regat sunt: orice execuţiune e precedată de
o somaţi Line; iiidisponibilîzarea bunurilor KG face prin
forme speciale (sechestru, comandament, proces-ver-
bal de situaţie, e t c ) ; expropiaţiunea propriu zisă
nu operează decât prin vânzare. Creditorii stau între
ei într'o situaţie de egalitate; dar distribuirea sume-
lor se face după dreptul de preferinţă al fiecărei creanţe
în parte. Nici vechimea titlului, nici prioritatea de-
mersului, nici diligenta celui interesat uu influenţează
distribuţia, în care nu contează decât gajul, ipoteca
sau privilegiul. I,egile din Ardeal şi Bucovina, recu-
nosc dimpotrivă, primului urmăritor un drept de
preferinţă (gajul execuţional) faţă de toţi creditorii
următori.

Unificarea acestor si&teme diverse e imperios re-
clamată de necesităţile curente şi practice ale vieţei.
K cu neputinţă ca pe teritoriul aceluiaşi Stat, formele
pentru realizarea drepturilor să difere defa regiune
la regiune, dela localitate la localitate.

înainte de a încheia aceste considerata, să amin-
tim că legea română proclamă şi apără libertatea
individuală, nu numai în cadrul, mişcării soci-
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ale, dar şi faţă de autoritatea publică, — dacă
am cu aceeaşi vigoare şi autoritate, cum o face
dreptul englez de pildă. —în tot cazul cu mijloa-
cele şi formele posibile în mediul nostru. Să
amintim iarăşi că dela 1905 încoace (sub diverse
forme), protecţiunea intereselor private în cotitra
arbitrarului administrativ se face prin organizarea
controlului juridiscfional ni actelor de autoritate şi a
acţiunii private în anularea actului abuziv. Să amin-
tim în fine ca, dela 1923, problema discuţiunii consti-
tuţionalităţii legilor, mult timp deschisă şi contro-
versata, a primit cea mai justa şi înţeleaptă soluţie
posibilă în mediul nostru, aceea care face din
Secţiunile Unite ale Curţii de Casaţie, arbitrul

MM/IOGRAMB
George Tocilescu; Curs de procedură civila, vof I şi II

Iaşi 1887 şi i88g şi voi III Bucureşti, 1893.
Eug, Herovanu : Tratat de; procedură civila, iaşi, 1926.
Eug,. Herovanu: Principiile procedurei judiciare, 2 voi.,

Bucureşti, 1932.
Victor Cădere : Tratat de procedură civila, Bucureşti, 1935.
Deui. Negtdescu: Iiistitnţlutii procedurale, Bucureşti, 190.
Sabin Moldovan : Stadii de drept procesual civil, Arad, 1935,
Mm. Dan.' Codul de procedură civilă adnotat, Bucureşti.
George Mironescu ; Analiza noului cod de procedură civilii,

Bucureşti, 1904.
Eug. Herovtmu: Legea pentru accelerarea judecăţilor ex-

plicata şl adnotată, Bucureşti, 1937.
N, Ltica.' Bxecuţiuuea silită imobiliară, Bucureşti, 1928.
C. Sion : F,xecuţia imobiliară, Iaşi, 1936.

suprem al conflictelor privitoare la acest lucnt
delicat.

Fără nici o exagerare deci, putem afirma că pro-
gresele dreptului nostru de procedura sunt, 111 ra-
port cu progresele realizate în alte domenii, efit se
poate de mulţumitoare. Şi că, fără a se fi adaptat
încă în totul cerinţelor şi principiilor moderne
{luciu care, cum se ştie, e însă pe cale de realizare),
procedura noastră e una din cele mai simple, nmi
omogene şi mai adecuate spiritului local. Că dacii
totuşi rezultatele sale sunt adeseori îudoelnice, aceasta
se datoreşte mai mult circumstanţelor trecătoare i*i
factorilor externi, decât viţiilor ei organice Ban
insuficienţei sale, e. h.

Dem, Negulescu şi G, PopescU : Teoria poprlrel, Bucureşti,
1927.

Dr. Erast Manclicevski ; Studiu comparativ asupra proce-
durei civile, Bucureşti, 1921.

V, D, Teodarescu: Tratat teoretic ş! practic de execuţie si-
lită mobiliară, Bucureşti, 1911,

O. Tărnăvaanu : Dreptul şi procedura execuţiuuei silite în
Bucovina, Bucureşti, 1930,

Ing, Bartha şi T, Hancit: Procedura de execuţie în Tran-
silvania, Cluj, 1929,

Dr, C. Spulber : Codul de procedură civilă austriac cu Uorma
de jurisdicţie, Bucureşti, 1921.'

Dr, Tudor Moisil: Procedura civilă ardeleană, Cluj, iya,|.
7, Tanoviceanu, V. Dongoros, C, Chiseliţă, St. Lada)' şi

E, Decusară : Procedura penală, Bucureşti, C. Judiciar.
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CULTELE IN ROMÂNIA

l'omiîi *le manifestare a simţământului religios
este cunoscută. în deohşte sub numele de cult. După
definiţi unea clasică (vezi «Dictîonnahe de Theologie
Catholique», Tome III, col. 2404) cultul nu este
altceva decât «o dovadă ele supunere re7,ultat& de
pe urma recunoaşterii superiorităţii şi sublimităţii
cutva», Definiţiunea aceasta este totuşi prea larga.
Ea îmbrăţişează atât cultul lui Dumnezeu, cât şi
cultul bărbaţilor de seamă şi al ideilor sublime. In
cliip obişnuit însă, când vorbim de cult, înţelegem
exclusiv forma de manifestare în care diferitele con-
cepţiuni religioase îşi traduc .simţămintele de depen-
denţă faţă de Fiinţa Supremă.

jjinţRTATl-îA CUJ/fUjyUr, Fiind reflexul credin-
ţelor intime ale individului, ca şi conştiinţa de
altfel, cultul este declarat liber de către Constilu-
ţiunea Română, cu comliţiunea ca el să nu aducă
atingere ordJneî publice, bunelor moravuri şi legilor
de organizare {Ue Statului (art. 22). Aceeaş libertate
şi protecţhme garantează Statut tuturor cultelor şi
prin Legea pentru Regimul General al Cititelor, votată
la 3: Mai 1928 şi tot sub aceleaşi condiţiuni (art. 1),
.Iii Codul Penal «Carol II» clin 18 Martie 1936,
curtea It, titlul V, împiedecarea exerciţiului liber
al oricărui cult este calificată delict, iar capitolul I
din titlul V, vorbeşte în întvegtme despre«delicte cănim
cultului» (art. 308—312). Statul garantând libertatea
cultului, nimeni im poate fi împiedecat din cauxa
cultului [ie care-1 exercită, să dobândească sau să
exercite drepturi civile şi politice. Iu acelaş timp
însă credinţele religioase nu pot scuti pe nimeni (lela
obligaţiunile impuse de legi,

eoNi/rouRAŢiA cui/ncĂ A ROMÂNIEI. Art. 22
din Constituţiune vorbind despre Biserica creştină
ortodoxă şi despre cea greco-catolieă şi definindu-le
ca Biserici româneşti, lasă să se înţeleagă că în
România ar mai fi, în afară de ele, şi alte culte.
Kxistaiţu acestora o face .vădită Legea •pentru
Regimul General al Cultelor, care în art. 21, desvol-
tând şi lămurind art, 23 din Constituţiune, zice: «Pe
lângă Biserica ortodoxa, a cărei organizare este sta-
bilită prin lege specială, în Statul român mai există
şi următoarele culte istorice: a) cultul român greco-
catolic (unii); b) cultul catolic (de rit latin, greco-
rnlean şi armean) ; 0) cultul reformat (calvin); â)
cultul evanghclic-luleran; e) cultul unitarian; j) cul-
tul nnneano-grogonnn; g) cultul mozaic (cu diferitele

sale rituri) şi h) cultul mahomedan », Tot Legea pentru
Regimul General al Cultelor mai vorbeşte în art, 24
despre asotiaţiuni religioase, denumire dată reuniu-
nilor cunoscute în deobşte sub numele de secte, iar
deciziimea Ministerului Cultelor Nr. 114,119 din
1933, împarte aceste asociaţitmi religioase în îngă-
duite şi. 'prohibite, .
• CUI/TE NAŢIONALE ŞI CUI/TE MINORITARE,
Conform art, 22 din Constituţie «Biserica or-
todoxă română fiind religia mareî majorităţi a Ro-
mânilor este Biserică dominantă în Statul roniân ; iar
cea greco-catolică are întâietate faţă de celelaLte
culte i). Datorită acestui fapt cultul ortodox şi. cel
greco-catolic (unit) se mai mnuese şi. culte naţionale,
spre deosebire de celelalte culte care se numesc culte
minoritare. Dacă principiul etnic motivează suficient
prima numire, nu tot astfel şi pe a doua, întru cât
foarte mulţi dintre credincioşii cultelor minoritare
sunt de naţionalitate români. Cultele naţionale simt
cultele matei majorităţi a locuitorilor Ţării, peittrtt
care motiv îşi merită pe bună dreptate această
denumire; cultele minoritare sunt îu primul rând mi-
noritare din punct de vedere religios, faţă de cele
dintâi şi mimai în al doilea rând. minoritare clin
punct de vedere etnic. De aceea, dacă extinzând
sfera noţiunii de cult putem îngloba în ea şi asocia-
fiitnile religioase, atunci acestea mi pot fi puse
decât tot în categoria cultelor minoritare.

I. CUI/MUS NAŢIONALE

A) CTJI/CUI, ORTODOX

CARACTERIZARE. Cultul creştin ortodox este ado-
rarea unui singur Dumnezeu în trei ipostase (Sfânta
Treime): Tatăl, Fiul, şi Sfântul Duh. Dumnezeu
s'a descoperit oamenilor mai întâi incomplet, îu
Vechiul Testament, prin Moisl şi prin Profeţi şi
apoi complet, în Noul Testament, prin însuşi Fiul
său, Dommd lisus Hristos. Unitatea fiinţei lui Dum-
nezeu face ca acolo unde se găseşte una dintre ijpo-
stasele Sfintei Treimi să fie întreaga Dumnezeire.
Proprietăţile Dumnezeirii sunt şi ale fiecărei ipostase
în parte. Singurele caracteristice proprii ipostaselor
Sfintei Tieimi în parte smvt minatoarele: Tatăl este
nenăscut, naşte din veci pe l'*iul şl purcede din veci
pe Duhul Sfânt; Fiul este născut dm.veci ele Tatăl,
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iar Sfântul Duh este purces din veci de Tatăl. Dum-
nezeu a adus din nefiinţă la fiinţă toată lumea, pe
cea văzută cât şi pe cea nevăzută (lumea îngerilor). O
parte din lumea cea nevăzută din seineţie a căzut.
Ea a format împărăţia întunerecului. Odată cu lumea
începe şi timpul. Primul om, făcut de Dumnezeu
după chipul şi asemănarea sa, nu a ascultat însă de
porunca lui Dumnezeu. Prin neascultarea lui, a intrat
păcatul în lume şi prin păcat, moartea. In bunătatea
şi iubirea sa faţă de neamul omenesc, Dumnezeu a
dat pe Fiul Său, care s'a născut din .Sfântul Duh şi
din Fecioara Măria, ca Dumnezeu adevărat şi om
adevărat şi a sălăşluit printre oameni, învăţându-i
care este calea cea adevărată, care este adevărul şi
care este viaţa. După cum prin neascultarea lui
Adam lumea căzuse în păcat, se depărtase de Dum-
nezeu şi ca urmare porţile împărăţiei cerurilor îi
fuseseră închise, prin ascultarea care a mers până
la supunerea de bună voie morţii de pe cruce,
Fiul lui Dumnezeu apropie din nou lumea de
Dumnezeu, desehizândit-i din nou porţile împă-
răţiei cerurilor. Vestea cea bună adusă oamenilor de
Iistis Hristos şi jertfa de pe cruce cu corolarul învierii
din morţi şi înălţării la ceruri sunt stâncile de granit
pe care este clădită temelia Bisericii creştine. Pentru
ca oamenii să se poată împărtăşi din mântuirea adusă
de el lumii, Iisus Hristos a lăsat Bisericii sale mijloa-
cele sfinţitoare (Sfintele Taine), asigurând pe urmaşii
săi, sfinţii apostoli, ca şi pe urmaşii acestora, ep is-

copi şi preoţi, de asistenţa şi conlucrarea penimneiită
a Sfântului Duh. Sfintele Taine lăsate Bisericii sale
de Mântuitorul Iisus Hristos sunt în număr de şapte.
Ele îmbrăţişează toate nevoile sufleteşti ale credin-
cioşilor creştini pe calea cea nouă trasată de el, ca
şi toate nevoile Bisericii creştine pentru propagarea.
în lume a operei sale mântuitoare: a) Prin Taina
Sfântului Botez, individul este introdus în .sânul en-
rnunităţii creştine spălându-se de păcatul strămoşesc
(dacă este mic) şi de toate celelalte păcate; făeuU*
până într'acea clipă (dacă este mare); b) l'riu 'Ttu'iitt
Ungerii cu Sfântul Mir, celui ieşit din baia Sfântului
Botez i se împărtăşeşte Siantul .Duh spre îutilmt:
şi progres pe calea virtuţilor creştine; c) Prin Taitut
Sfintei Euharistii credinciosul intră în stare <le co-
muniune cu Iisus Hristos răstignit pe cruce pentru
păcatele noastre; d) Prin Taina Pocăinţei, credin-
ciosul care â călcat legea morală creştină cuprinsă
în învăţătura evanghelică, pocăindu-se, are pu-
tinţa de a se ridica iarăşi pe planul spiritual înalt
pe care se găsea mai înainte de păcat; e) Prin Taina
Sfântului Maslti, credinciosul capătă iertarea păca-
telor şi vindecare de suferinţele sufletului şi trupului;
f) Prin Sfânta Taină a Nunţii, se întemeiază familia
creştină şi se pun bazele traiului după voinţa lui
Dumnezeu prin dobândirea de prunci şi perpetuarea
neamului omenesc şi în fine g) Prin Taina Preoţiei,
sunt recrutaţi aceia dintre credincioşi, cari voiesc
să devină propagatori ai operei Mântuitorului Isus
Hristos în lume şi împărtâşitori ai Sfanţului Diilu
Sufletul omului este nemuritor. După moartea tru-
pului, sufletul aşteaptă bucurând u-se clacă a făcut
cele bune în vieaţă şi părându-i rău dacă a făcut cele
rele, până la a doua venire a lui Iisus Hristos, can<l
vor fi judecaţi atât cei vii cât şi cei morţi ŝ i când
fiecare îşi va primi răsplata după faptele lui: cui
buni fericirea veşnică, iar cei răi chinurile veşnicei.
După moarte nu mai este cu putinţă pocăinţa. Rugă-
ciunile Bisericii pentru cei morţi im sunt însă f fi rit.
urmare înaintea lui Dumnezeu. Izvoarele clin care
îşi scoate Biserica creştină ortodoxă principiile sale
morale şi adevărurile sale religioase, sunt: a) Sfânta
Scriptură a Vechiului şi Noului Testament (Bi-
blia); b) Sfânta Tmăifiune (consemnată în .scris ul-
terior de Sfinţii Părinţi şi Scriitori bisericeşti şi c)
Deriziunile celor şapte Sinoade Ecumenice. lîiBericn.
creştină ortodoxă se simte cu tenacitate legată de
acestea şi îşi face o adevărată mândrie clin lupta \K
care o duce pentru neştirbirea şi neamplificarea lor.
Ele sunt norma credinţei celei drepte, de aceea Bisericii,
creştină ortodoxă, legată exclusiv de această normă,
îşi merită pe bună dreptate numele ce-1 poartă.

ORIGINEA CUl/rULUI ORTODOX IN ROMÂNIA.
Providenţa a făcut ca poporul român să se nască
creştin ortodox. Originea cultului ortodox în Ro-
mânia este aşa dar tot atât de veche ca şi poporul
român. Mărturii cu privire la originea creştinismului
m ţinuturile dintre Nistru şi Tisa, Dunăre şi Car-
paţii Nordici, în perioada posterioară colonizării Da-
ciei de către Romani, avem puţine, Amintim măr-
turia scriitorului bisericesc Tertulliantts (pe la amil
200), piatra funerară descoperită lângă Napoca (Cluj),
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(datând ("lela anul 335) şi piatra descoperită la I'o-
tai.ssa (Turda), la anul 1858. Mărturii de muie v;i-
loare cu privire la originea creştinismului la. poporul
român, se pot scoate însă din graiul său. Cerce-
tările întreprinse în domeniul acesta au dovedit că
3a poporul român creştinismul este mai vediiu chiar
şi decât limbii românească. In limbajul cultului or-
todox avem o mulţime de cuvinte do origine latină.
Aceasta uu însemnează însă că poporul român este
popor creştin de pe unim vreunui apostolat făcut
prin Incurile noastre de misionari trimişi deln Roma,
Adevărul istoric este cTi înşişi coloniştii şi legionarii
romani, aduşi în Dada Traiană nu numai din Penin-
sula Haliră, ci şi (lin Peninsula Balcanică, «ui chiar
din Asiii-Mieu, erau familiarmiţi încă de urnit cu
adevărurile religiunii creştine. De aceea, iată de
celelalte popoare din Estul Juiropd, Jhilgari, Ruşi şi
Unguri, Românii au meritul de a fi cel mai vechin
popor creştin. (Bulgarii s'au creştinat în sec. al IX-lea,
Ruşii în sec. al X-lca, iar Ungurii în sec. al Xl-lea).

JNClţPUTURI DU ORGANIZARE HISI3IUCESCĂ'.
Istoria mărturiseşte cu date suficiente pulsul vieţii
religioase de pe meleagurile noastre, începând cu.
sec. al JV-lea. După năvălirea Goţilor, Dacia Tra-
iană este cunoscută sub numele de Goţia, Un epis-
cop din Goţia, Teofil, ia parte la Sinodul Ecu-
menic ţinut la 325 în Nicea. Către jumătatea sec,
al IV-lou Ulfila, mi alt episcop al Goţilor, traduce
Sfânta Scriptură în limba gotică. Tot în sec. al IV-lea
furia păgAnismului împotriva creştinismului încunu-
nează cu cununa martirică pe Nichita Golul şi pe
Sava Golul. Către sfârşitul sec. al IV-lea este a minţit
episcopul Brelanius dela Toinis (Constanţa). Urmaşul
acestuia Gerontius ia parte la Sinodul al II-Iea Ecu-
menic dela Coiistantinopol (3S1), Pagînele vremurilor
care urmează după aceasta au rămas albe în cartea
istorici neamului românesc, timp de aproape o mie
de ani. Mileniul acesta corespunde tocmai cu epoca
năvălirilor barbare,

0H0ANIZAU1ÎA MSERICII ORTODOXE ROMANE,
a) In Ţara Românească. Constituirea principatului
Ţarii Româneşti dă avânt libertăţii cultului ortodox
şi prileJHOjte şi organizarea Bisericii. Alexandru Basa-
rab îufiinţea/.ă o Mitropolie aducând ca mitropolit,
la Tfâi), cu învoirea patriarhului dela Constantino-
pol, pe episcopul lachinl dela Vicina (Dobrogest), Epis-
copul I admit primeşte acum printr'un act patriarhal
titlul de mitropolit al Ungro-Vlahiei §i exarh al Plaiu-
rilor, având în grija ,sa nu numai viaţa sufletească
a credincioşilor din Ţara Românească, ci şi pe n
celov din Ardent. Titlul de exarh (ti Plaiurilor va fi
purtat deacum înainte de toţi mitropoliţii Ţării
Româneşti şi, npoi, de patriarhul României,

Reşedinţa Mitropoliei a fost la Argeş, până la
1517, când «'ti mutat la Târgovişte, iar Io. 1665
s'a mutat şi de aici la Bucureşti. Pe vremea fiului
lui Alexandru Basarab, Vlaicu Vodă, ia fiinţă în
părţile Banalului de Severin o Episcopie păstorită
•timp de mai bine de rm secol mimai de mitropoliţi
trimişi dela Cojistantinopol,

Desăvârşirea organizării bisericeşti se face însă
pe vremea lui Radu cel Mare (1496—1508), Acesta

I31Si:{RICA DOatNISASCA BIN CURTEA njţ ARGiţŞ,
CTlTOItlG A I,UI HÂSAKAI1 I

aduce în ţară pe fostul patriarh, dela Constantino-
pol, Nifon, care întruneşte un sobor din preoţi si
mireni, şi dă Bisericii o organizare nouă. La îndem-
nul lui, Episcopia din părţile Banatului de Severin
este mutată Ia Râmnictd-Vâldi, (Noul Severin
cum spune titlul ei tradiţional), şi tot el crează o
nouă Kpiscopîe, pentru ţinuturile răsăritene, epis-
copia Buzăului. Organizarea dată de Nifon rămâne
neschimbată până la 1673, când ia fiinţă, pentru
scurta durată însă, (pana la 1679), Episcopia dela
Strehaîa şi apoi până la 1795 când ia fiinţă Epis-
copia dela Argeş, care există şi astăzi, Iu fine, la
1923 se restaurează vechea Episcopie a Cmislanţei-
Tomisitlui.

h) In Moldova înfiinţarea Mitropoliei se datore-
şte Ini Petru Mfişal (1376—1391), care aduce ca
mitropolit pe o rudă a sa, losif Mu-şat, episcop la
Cetatea-Albă, împotriva voinţei patriarhului din
Constantinopol. Reşedinţa Mitropoliei a rfost până
la 1564 la Suceava, iar de atunci, la Iaşi. Sub
Alexandru cel Buti (140.0—1432), ia fiinţă Episcopia
Romanului şi Episcopia Rădăuţilor, care,după smul-
gerea Bucovinei de către Austriac! (1777) este
mutată la Cernăuţi şi îidicfit-ă, la anul 1873, la
rangul de. Mitropolie. Intre 1597 şi 1599 ia fiinţă
episcopia Huşilor, iar la 1865 episcopia Dumirii de
Jos, cu reşedinţa la Isinail până la 1878, şi după
aceea la Galaţi, I,a anul 1923 se reînfiinţează vechile .
Episcopii", a Ilotinului, sub -jurisdicţia. Mitropoliei
Bucovinei, .şi a Isniailului şi Cetăţii Albe, sub jurisdic-
ţia ArhiepiscQpiei-Mitropolii a Chişinăului, înfiinţate
după răpirea Basarabiei de către Ruşi (1812),,
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c) In Ardeal. Istoria aminteşte către jumătatea
sec. al XV-lea de episcopul Ion din Cafa, la Httne-
doară şi, la 1479, de mitropolitul loanichie al Băl-
gradului (Albei-Iulii), Apoi de Episcopia din Feleac
(lângă Cluj) la 1488, care la 1498 este amintită cu
titlul de Mitropolie, de Episcopia Vadulnifa-zş-ibşi)
şi de Episcopia Geoagiului, la 1557. Cultul orto-
dox, a fost însă în Ardeal ţinta asupra căreia
s'au îndreptat întotdeauna atacurile catolicismului şi
protesta ntisin ului.

Subjugaţi politiceşte, pe de o parte, şi lăsâu-
du-li-se o singură speranţă de libertate în con-
diţiunea primirii catolicismului, o parte din Ro-
mânii din Ardeal în frunte cu mitropolitul Atanase
Angliei recunosc autoritatea pontifului dela Roma şi
semnează un act de unire la anul 1698, iar la 1701
mitropolitul Atanase Angliei rupe orice legătură cu
mitropolitul Ţării Româneşti substrăgându-se de sub
exarhatul lui. Ardealul rămâne, apoi, timp de mai
bine de un secol, fără cap spiritual ortodox, apelând
pentru nevoile sufleteşti la asistenţa ierarhilor sârbi.
De un episcop ortodox se aminteşte numai la
anul 1S11: Vasile Aloga, care îşi aşează reşedinţa la
<KI«„ T „ TCAO Mitropolitul Andrei Şaguna reîirfiin-

iiitropolie ortodoxă a Ardealului, cu
Sibiu, care există până astăzi, şi dă

din Ardeal o organizare solidă
Statutul Organic dela 1868. Celelalte Episcopii

ortodoxe din Ardeal au evoluat în decursul istoriei
către cele patru Episcopii actuale: a Aradului, leno-
•polei şi Halmagiului, cu reşedinţa la Arad; a Caran-
sebeşului, .ca. reşedinţa în Caransebeş; a
-"-"dinţa în Oradia şi a Vadului, Feleamlui ,. -...

cu reşedinţa în Ciul înfiinţate după Unirea

Wb7seric e a . tV n P ,{11P\ CU °Igani-
zarea bisericeasca pe care a avut-o la data aceasta,

numai ca a rupt legăturile cu mitropolia
Moldovei. Scaunul episcopal dela Rădăuţi
a fost mutat şi ridicat la 1873 la rangul
de mitropolie. După Unirea tuturor Ro-
mânilor reînfiinţându-se vechea episcopie
a Hotimdui, cu reşedinţa la Bălţi, a fost
pusă sub jurisdicţia Mitropoliei Bucovinei.

MĂNĂSTIRIr,E ŞI VIAŢA MONASTICA.
După începuturile de organizare biseri-
cească din Principate apar şi mănăstirile.
Bazele vieţii monastice le pune vestitul
călugăr dela Sfântul Munte, Nicodim,
adus de Vlaicu Vodă, Nicodim înfiiti-
ţează mănăstirile Vădita, Tismana t}{
Prislop (în Sudul Ardealului). Ucenicii
lui Nicodim, cu ajutorul diferiţilor
Domni, înfiinţează la rândul lor alte mă-
năstiri. Cu timpul mănăstirile se înmul-
ţesc, atât în Ţara Românească c â t şi Î11
Moldova, Dintre acestea cele mai în-
semnate sunt: In Muntenia, Mănăstirea
Cozia şi Mănăstirea Snagov zidite de
Mircea cel Bătrân, Mănăstirea Dcalu
(unde se păstrează capul lui Mi hai Vitea-
zul) şi Mănăstirea Govora, zidite din

piatră de Radu cel Mare în sec. al XVI, Mănăstirea
Argeş zidită de Neagoe Basarab în sec, al XVI-loa,
Mănăstirea Căldâruşani, zidită de Matei Basarab,
şi Mănăstirea Horezu zidită de marele ctitor ni
culturii româneşti, Constantin Brâncoveanu, iar în
Moldova; Mănăstirea Neamţu, zidită la sfârşitul
sec. al XlV-Iea; Mănăstirea Putna, zidită de Ştefan
cel Mare; Mănăstirea Probata, zidită de Petru
Rareş şi Mănăstirea Sfinţii Trei Ierarhi din Iaşi
zidită de Vasile Luftu. Ele devin nu numai centre
de viaţă religioasă, ci şi focare de cultură. Aici
călugării, în timpul liber, transcriu manuscrise,
traduc cărţi de slujbă şi din învăţăturile sfinţilor
părinţi, încep să însemneze în letopiseţe întâm-
plările cele mai de seamă din vremea sau dinaintea
lor, iar când arta tiparului este cunoscută şi atei,
tot călugării din mănăstiri sunt aceia cari o în-
trebuinţează, împodobind cărţile tipărite cu tot
felul de înflorituri săpate în lenm (xilografic)
(sec, XVI—XIX). Un nou impuls da vieţii mo-
nastice călugărul Paisie dela Mănăstirea Neawjn, îu
a doua jumătate a sec, al XVIII-lea, Curentul pai-
sian are repercusiuni chiar şi îu Muntenia şi Ardeal.
In afară de rolul cultural covârşitor îu istoria nea-
mului românesc, mănăstirile au mai avut şi u n rol
social de mare însemnătate prin asistenţa continuii
pe care au dat-o celor suferinzi şi celor lipsiţi. Mănă-
stirile ne, dau pe mitropoliţii Teofil şi Ştefan ai Ungro-
Vlahiei, sprijinitori ai curentului românesc, pe vremea
lui Matei Basarab şi pe contemporanii lor de aceeaşi
râvna din Moldova, mitropoliţii Varlaa-m şi Dosoflci,
™ ne dau pe Antim Ivireanu, mâna dreaptă . a lui
vuiistontin. Brâncoveanu în ceea ce priveşte.tipărirea
şi _ împrăştierea cărţilor româneşti, ele ne dau pe
mitropolitul Grigore al IV-lea Dascălul, introducă-
torul curentului paisian în Muntenia şi pe vestitul
mitropolit al Moldovei Veniamin Costachi.



cui,Tr;i,i$ 421

ORGANIZĂRI-; A WSKRICII ORTODOXK K.O-
DUI'A ÎNTREGIREA NEAMUI,UI. Dirpă în-

tregirea neamului şi reunirea lui în hotarele sale
fireşti, Biserica ortodoxă română a continuat să
trăiască mai mulţi ani, cu organizarea pe care
a avut-o mai înainte de unire şi anume: a) Bi-
serica din vechiul liegat, cu organizaţia căpătată
prin legea dela 1872, completată prin legea dela
lyotj, care admitea şi clerul de mir la conducere.
Administraţia Bisericii era în bună parte în scama
«rRHiK'Uu- Hiatului. Prin legea dela 1893 Statul sta-
bileşte normele de funcţionare a clerului şi a şcoalelor
pentru formarea lui. In fine printr'o altă lege dela
](jo2 se înfiinţează Casa Bisericii pentru aclmiui-
stnuea şi controlul averilor bisericeşti. In 1920 Casa
Bisericii devine Minister al Cvitelor; b) Biserica din
Ardeal, cu organizarea ei pe bara Statutului şagu-
iiiaii dela 1868; c) Biserica din Bucovina, cu organi-
zarea ei pe baxa Planului Regulativ Bisericesc din
1786 şi d) Biserica din Basarabia, cu organizaţia
bisericească pe care a avut-o în fosta împărăţie ru-
seasca, întregirea hotarelor făcea însă din ce în ce
mai simţită nevoia unei unificări bisericeşti. Iniţia-
tiva unificării organizaţiei bisericeşti se dator este
actualului patriarh Miron Cristca, la 23 Aprilie 1919, pe
când se; găsea ca episcop al Caransebeşului. Primul
anteproiect de lege pentru organizarea Bisericii auto-
cefale ortodoxe române este elaborat în 1020 de către
Constituanta Bisericească {reprezentanţi ai Bisericii
din toate provinciile). Pe baza acestui anteproiect
şi a discuţiunilor ce au turnat, Constituanta Biseri-
cească alcătiteşte la sfârşitul anului 1921 un proiect
de lege, cu concursul Ministrului Cultelor de atunci,
il4 Octavian Goga, Aşteptarea votării şi promulgării
romei Constitutivi ni din Martie 1923, a făcut ca stră-
duinţele depuse în vederea unificării Bisericii să su-
fere o oarecare întârziere. Pe ba?,a principiilor nonei
Constituţiuui, Ministrul Cultelor, d-l C. BaMi, alcă-
tueşte în 192;-) un nou proiect de lege pt.
organizarea bisericeasca. Tot în 1(123 Bise- •
rica aleătueşte şi ea un proiect de lege şi de
Ktatttt oficial, pe care îl revizueşte Mi-
nistrul Cultelor, d-l Al. Lapedalu, în
i<j2/|. şi îl prezintă apoi Corpurilor le-
giuitoare. Proiectul acesta este votat şi
în fine legea şl statutul pentru organizarea
Bisericii române sunt sancţionate prin
I. 1). 11, Nr. 1402 din 4 Mai 1935. Iu
conformitate cu noua lege de organizare
bisericească. Biserica ortodoxă româna
este dominantă faţă de celelalte culte
(vezi şi art. 22 clin Constituţiunc) şi auto-
cefală faţă de celelalte Biserici ortodoxe.
Kacuprinde; 1. Mitropolia Ungro-Vltthiei,
cu eparhiile; a) Arhiepiscopia Bucureş-
tilor; b) Episcopia liămniciiliu Noului
Severii»; cj Episcopia Buzăului; d)
Episcopia Argeşului şi e) Episcopia
Constanţei 2. Mitropolia Moldovai şi
Sucevei, cu eparhiile: a) Arhiepiscopia
laşilor; b) Episcopia Romanului ;-cJ Epis-
copia Huşilor şi d) Episcopia Dunării-

de-Jos. ,-j. Mitropolia Ardealului, Banalului, Cri-
şanci ţi Maramureşului, cu eparhiile: a) Arhie-
piscopia Albei Iulii şi Sibiului; h) Episcopia
Aradului, Ienopolei şi Halmagiului; c) Xţpiseopia
Caransebeşului; ă) Episcopia Oradiei şi e) Episcopia
Vadului, Feleacului şi Clujului. 4. MUtopoUa B-ÎCCO-
vinei, cu eparhiile: a) Arhiepiscopia Cernăuţilor şi
b) Episcopia Hotmulm şi în fine 5. Mitropolia Ba-
sarabiei, cu eparhiile; a) Arhiepiscopia Chfşiusuilui ŞL
b) Episcopia Cetăţii Albe-Isninilului. Prin legea pro-
mulgată la 23 Fcbvuarie 1925, scaunul arhiepiscopal
şi înitfopolitan ni TJngrn-Vlahiei, ca primat al Ro-
mânîei .se ridică la rangul de scaun patriarhal. Titu-
larul acestui scaun /. P . 5. Dr, Miron Cristea, pri-
meşte de acum înainte titlul de patriarh, având
aceeaşi jnrisdicţiune şi aceleaşi îndatoriri pe care le»a
avut şi până la această dată ca arhiepiscop al Bucu-
reştilor, mitropolit al Ungro-Vlabiei şi primat al
României. Dela 1922 fiinţeaaă şi un episcopat al
anualei şi clerului milita/. Unitatea- în conducerea
Bisericii este asigurata după noua lege de organele
conducerii centrale: a) Sfântul Sinod, pentru che-
stiunile spirituale şi canonice. El este alcătuit din toţi
îiiîtropoliţn, episcopii şi arhiereii-vicari în funcţiune
şi se găseşte sub preşedinţia Patriarhului; b) Con-
gresul naţional bisericesc peutni chestiunile religioase,
culturale, fundaţioiuile şi epitmpeşti, compus din
câte 6 reprezentanţi (2 clerici şî 4 mireni) de fiecare
eparhie şi din toţi membrii Sfântului Sinod, Organ
executiv al Sfântului Sinod ."}! al Congresului naţional
bisericesc este Consiliul central bisericesc compus din
cate trei reprezentanţi ai fiecărei Mitropolii ţr, cleric
şi 2 mireni). Părţile constitutive ale Bisericii sunt;
a) Parohia ; b) Prctopopia şi c) Eparhia, iar organele
lor reprezentative: a) adunavea parohială; b) aduna-
rea protopopească şi c) adunarea eparhială şt orga-
nele executive: a) Consiliul parohial; b) Consiliul
potopopesc şi c) Consiliul eparhial. Tot parte con-

ErsiîiirCil RprscopAr.ii D I N
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sfcitutivă a Bisericii sunt considerate de lege şi Mă-
năstirile, ele însă au organizaţumea lor canonică.
Modul de compunere al organelor reprezentative ale
Bisericii este următorul; adunarea parohială este
compusă din toţi credincioşii majori, cari îşi îndepli-
nesc obligaţiunile lor morale şi materiale faţă de
Biserică. Adunarea protopopească, cum şi adunarea
eparhială sunt compuse din reprezentanţi ai clerului
şi ai poporului în proporţia de 1/3 clenci şi 2/3 mi-
reni aleşi prin votul tuturor membrilor adunărilor
parohiale grupaţi pe circumscripţii electorale (mi-
renii) şi colegii preoţeşti (clericii). I,a rândul lor
adunările protopopeşti şi eparhiale aleg organele lor
executive, consiliile protopopeşti şi eparhiale în
aceeaşi proporţie, şi în acel aş mod. Abaterile disci-
plinare ale clericilor sunt judecate de instanţele dis-
ciplinare şi judecătoreşti, care sunt' de trei grade:
prima instanţă o formează judecătoria protopopească,
pe lângă fiecare protopopiat; a doua instanţă, ca in-
stanţă de apel, este consistorial spiritual eparhial,
de pe lângă fiecare eparhie; iar a treia instanţă, ca
instanţă de recurs, este eonsistoriul central de pe
lângă Sfântul Sinod. Alegerea episcopilor, şi a arhie-
piscopilor şi mitropoliţilor se face de către adunarea
eparhială a eparhiei văduvite dimpreună, cu Con-
gresul naţional bisericesc întrunit ad-hoc. Clerul Bi-

sericii ortodoxe este subvenţionat de
Stat, afară de cel din Bucovina care
este remunerat diu fondurile proprii ale
Bisericii de acolo. Suma prevăzută în
bugetul anului 1936—1937 pentru elenii
ortodox este de 418.896.584 iei. Piîn
legea de organizare bisericească din 10,25
s'a înfiinţat şi un fond general biseri-
cesc, pentru a se uşura cu timpul sar-
cina Statului şi pentru ca Biserica
să-şi poată îndeplini cât mai bine mi-
siunea sa religioasă, culturală şi filan-
tropică, Pentru administrarea acestui
fond s'a instituit o Eforie, care este or-
ganul executiv al Consiliului central în
privinţa afacerilor ecoiiomice-îinaneisutt.

DATP, STATISTICI.?. După datele re-
censământului, din 1930, ortodocşii con-
stitue 72,6% din populaţia Ţarii. Pentru
nevoile sufleteşti ale acestora sunt 8.279
biserici, cu 8.257 preoţi şi diaconi şi
8,279 cântăreţi. Biserica ortodoxă ro-
mână mai are 75 de mănăstiri şi schi-
turi cu un personal monastic de 2.843
persoane. Pentru formarea clerului or-
todox funcţionează 10 Seminarii teolo-
gice, 3 Facultăţi de Teologie şi 5 Aca-
demii Teologice,

ACTIVITATEA RELIGIOASA CUI/fU-
RAI,A ŞI NAŢIONALA A BISERICII
ORTODOXE. Credincioasă tradiţiei tre-
cutului şi mândră de frumoasa şi rodnica
activitate diu trecut pe teren religios,
cultural şi naţional, recunoscută astăzi
în chip unanim, Biserica ortodoxă ro-
mână se strădueşte să corespundă clin

ce în ce mai bine nevoilor actuale ale neamului
românesc, «dicându-se în calea tuturor curentelor
subversive care se. abat vijelios asupra lui şi dândn-i
posibilitatea să se desvolte unitar şi viguros la adă-
postul său.

RAPORTUL DINTRE BISERICA ORTODOXA RO-
MANA ŞI STAT. Biserica ortodoxă română a fost îţi
trecut sufletul şi pârghia Statului. Mitiopoliţii Ţivrii
au fost cei mai de aproape sfetnici ai Domnitorilor.
Biserica a însufleţit continuu ideia unităţii iraţionale.
Unirea celor două Principate: Muntenia şi Moldova,
s'a şi declarat la 1859 în Divanul ad-hoc, sub
preşedinţia mitropolitului primat Nifon. Tot Biserica
prin legăturile cu fraţii din Ardeal, Bucovina şi
Basarabia a pregătit şi unirea cea mare. Confofm ac-
tualei Constituţitmi, ierarhii Ţarii de pe scaunele
mitropolitane şi episcopale sunt senatori de drept, iar
când în 1937 s'a instituit înaltul Consiliu de Re-
genţă pe lângă Regele Mihai I, actualul Patriarh
al Bisericii ortodoxe române I. P. S. Dr. Miron Cris-
tea, a fost desemnat membru. Investirea episcopilor
şi mitropoliţilor pe scaunele lor, după alegerea cave
se face de Congresul Naţional Bisericesc dimpreună
cu adunarea eparhiala a eparhiei vacante, se face
de către M. S. Regele, care este nu numai Capul
Statului, ci şi cel dintâi dintre creştinii ortodocşi
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•din Ţară. Datorită acestui fapt Statul român este
un stat prin excelenţă creştin ortodox, şi are întâie-
tatea printre toate celelalte State creştine orto-
doxe.

RAPORTUL, DINTRU «ISKRTCA ORTODOXĂ RO-
.MÂNĂ ŞI CKI,WI<AI,TR BISERICI ŞI CUJ,T]î. Bl-
.serica ortodoxă română întreţine raporturi cu toate
•celelalte biserici ortodoxe. Ea întreţine raporturi şi
•cu celelalte confesiuni creştine. Nu are însă uiciuu
raport, cu celelalte culte în afară de creştinism şi nici
cu sectele (a.sociaţiunile religioase). Biserica ortodoxii
română a fost mai înainte dependentă de Patriarhia
• ecumenică din Coustautinopol, Independenţa (auto-
cefalia) ei a fost o consecinţă a independenţei poli-
tice a Statului român. Încercări de smulgerea Bise-
ricii ortodoxe române de sub dependenţa Patriarhiei
• ecumenice au început să se facă încă dela 1864.
•Constituţiunea română din 1866, în art. 21, arată precis
•că Biserica ortodoxă română este independentă.
Necunoaşterea autocefaliei Bisericii ortodoxe române
•s'a făcut numai în 1885. In noua Constituţiune, art.
22, se specifică următoarele: «Biserica ortodoxă ro-
mână este şi rămâne neatâruată de orice chiriarhie
străină, păstrându-şi însă unitatea cu Biserica ecu-
menică a Răsăritului în privinţa dogmelor». Uni-
tatea dogmatică este păstrată cu sfinţenie. Biserica
•ortodoxă română recunoaşte Patriarhiei ecumenice o
întâietate spirituala şi răspunde cu promptitudine la
•orice întrebare şi chemare a ei, cerându-i părerea în
•chestiuni dificile de dogmă, canoane şi cult (slujbă
•bisericească). Cu ocazia întrunirii unei conferinţe pre-
.gătitoare în vederea unui sinod ecumenic, Biserica
•ortodoxă română îşi trimite, în urma cererii Patriar-
hiei ecumenice, reprezentanţi ai săi (Sfântul Munte
Atos, 1930). I,egături strânse a avut şi are Biserica
•ortodoxă romana şi cu Biserica Bulgariei, căreia î-a
•dat Sfânt Mir ori de câte ori a avut nevoie (Biserica
bulgară declarându-se autocefală, cu neobservarea
formelor necesare, a fost declarată schismatică de
Patriarhia ecumenică la 1872). Dintre legăturile Bi-
sericii ortodoxe române cu celelalte Biserici, merită
să fie amintite tratativele cu Biserica Angliei, cu
privire la recunoaşterea validităţii hirotoniilor angli-
cane.

UISURTCt ORTODOXE ROMANE IN AFARA
TJIÎ GRAN1TKJJ.Î ŢARII ŞI BISERICI ORTODOXE
•STRIC[N.I.ţ INI,ĂUNTRUI, GRANIŢELOR EI. Juris-
•dicţhmea Bisericii ortodoxe române se întinde, şi în
•afară de graniţele Ţării, asupra comunităţilor orto-
doxe române din Paris, Viena, Sofia şi Ierusalim,
unde există câte o biserică întreţinută materialiceşte
•de Statul român. De asemenea pentru comunităţile
ortodoxe române din America s'a înfiinţat un epis-
•copai ortodox român, în anul 1935. întreţinerea ma-
terială a bisericilor de aici însă, nu incumbă Sta-
tului român. In oraşele cu o populaţie grecească sau
bulgărească mai mare funcţionează şi câte o biserică
.•grecească sau bulgărească; Ele sunt întreţinute ma-
terialiceşte de comunităţile etnice respective, iar din
punct de vedere canonic se găsesc sub jurlsdicţiunea
•chiriarhului Bisericii ortodoxe române din locul
acela.
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B) CUIA'UI. GRBCO-CATOIJC {UNIT)

ţ. Se dă numirea de cult greco-
catolic (unit) cultului creştin de origine ortodoxă,
care în afară şi spre deosebire de cultul ortodox a
aderat, la următoarele puncte dogmatice ale Bisericii
roinano-catolice: a) Papa dela Roma este capul Bi-
sericii creştine întregi; b) Intre rai şi iad mai este
•un loc numit 'purgatoriu, sau foc curaţilor, în care pe-
trec sufletele după moarte până la a doua venire a
Mântuitorului; c) Sfânta Taină a Euharistiei se face cu
pâine nedospită (aziinâ) ; şi d) Duhul Sfânt purcede
şi dela Fiul (Filioque), începând prin adoptarea
dogmelor catolice, cultul greco-catolic tiu putea
decât să-şi continue drumul până \a capăt. Astfel
când la 1854 Biserica romano-catolicS decretează
dogma vmacttlalei concepfiuni a Sfiutei Fecioare
(inimacttlata conceptio), Biserica unită, o acceptă şi
tot aşa şi în 1870, când Biserica romano-catolică
decretează dogma infailibilităţii papale ori de câte ori
Papa defineşte vreo învăţătură de credinţă sau vreo
învăţătură morală în calitatea lui de cap al Bisericii
întregi (ex cathedra). In ceea ce priveşte slujba bise-
ricească, Biserica unită şi-a păstrat vechile datini.
Astfel slujba bisericească se săvârşeşte în limba ro-
mână şi după tipicul Bisericii ortodoxe. De asemenea,
tot după datinile vechi, clerul de mir se căsătoreşte,

ORIGINiţA CUI/rUI/UI GRICCO-CATOLIC (UNIT)
IN R O M Â N I A . Presiuni pentru catolicizarea Româ-
nilor din Ardeal s'au făcut din cele mai vechi timpuri
de către regii unguri şi de către misionarii Bisericii
romano-catolice. Pentru a atrage mai bine pe regii
unguri în vârtejul propagandei pentru catolicizarea
tuturor supuşilor lor, şi în deosebi a Românilor din
Ardeal, Biserica romano-catolică conferise acestora
titlul de «regi apostolici». Ivirea luteranisnuilui
(1517) şi apoi a.calvinismuliii {1534) şi repercusiunile,
pe cari le-a avut reforma religioasă asupra Ardea-
lului, au făcut ca propaganda catolică în Ardeal să
fie mu1tă vreme stânjenită. Ceva mai mult; peri-
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calul cel mare care anitnirjţa acum ps Românii din
Ar>!t-al era tivniai reforma. Propaganda catolică se
întăreşte în?â «lin nou odată cu venirea pe scaunul
împărătesc (lela Yu'iu a împăratului I.eopold I.
I\a izbuti si înduplece pe Românii din Ardeal
*ă se imenscă cis Biserica romano-catolică, In
ceitătile de unire ?e încet» pe vremea Mitropoli-
tului Temi (lOfjj-—ITKIJ) A se continuă şi se de-
yîuâr^-se în timpii! Mitropolitului Atamisc Aiighel
U%S—1713)- Mitropolitul Atauase Anghel, dini-
pKiîiiâ cu 3N protopopi întruniţi în sinod la Alba
îulia, la 7 Octomvrie itiq-S, semnează un manifest
prin caic se declară unirea cu Roma, cu condiţia ca
s-'i nu se schiaii-e nimic din credinţa de mai înainte
K Românilor din Ardeal: ...«Ci toate ţăreniouiile,
>;c:rîtjitarile. p-osturiîe, cum şi pAnîi ucum, aşa şi de
at'iuu înainte ,sî fim slo?nm a te ţinea după călinoarul
vtthîu şi pre cinstitul vlădica nostru Atanase nhne,
până ta moartea sfinţiei sale, să n'aibă putere a-1
i-îâtt dia seatmiii >finţîc-i sale a. Manifestul acesta pro-
vtX'i iîi«ă tu are turbiirarc in sânul creştinilor orto-
d'X,:i din ArtitaL I'c-utni a pune capăt acestor des-
ţ^rdiiii JSlitrorniîiUil Atanase convocă un nou sinod
tot h Alba luîia la amil 1700, !a care participă un
număr (k 54 protoiw:>pi. Sinodul declarând din nou
unirea, în actuE încheiat cu »onzkmea aceasta adaogă:
. ..«direjit aceea, tocmai cu acelea cătliri şi prh'ile-

Biiiri vrem să ne folosim şi noi de azi înainte , . ,
ca nişte mădulări ale Bisericii romano-ctitolice, cu
care se folosesc preoţii cei de lege latinească d u p l
s. canoane şi după privilegiurile de feluriţii erai ai
Ungariei lor date ».

ORGANIZAREA BISERICII GRECO-CATOI.ICK
DUPĂ UNIREA CTJ ROMA. După umretv cu Roma,^mi-
tropolitul Atanase Angliei pierde demnitatea ţ i titlul
de mitropolit, îutitulându-se ntuiiai episcop. Sub Ioan
Giurgiu Pataki, scaunul episcopal se inutil clola Alnii
lulia la Făgăraş, având catedrală biserica ridicata
aici de Constantin Brâncoveanu. Bula pi^ială pciitni
înfiinţarea Episcopiei române unite de Alba luliti-
Făgâr'aş «Ratione congruenţi» apare m i n u u î a .1:731,
I,a 1737 scaunul episcopal se mută dcla Frigăraş la
Blaj. Aici se deschide la 1754 o şcoală -primară, o
şcoală latinească şi i m seminar pentru pregătirea cle-
rului român unit. Episcopul Petru Pavcl Ar an,
(x752—1764) înfiinţează la Blaj o tipografie cnre dă
la iveală numeroase lucrări ieşite din pana lui S.
Micii, Şincai, Cipariu, I. M. Moldovan, A. Bxmea,
etc. Până la episcopul Grigore Maior pe lângă epis-

' copul român unit funcţiona ca îndrumător şl un
călugăr iesuit. Grigore Maior este primul episcop
român unit, fără teolog iesuit pe lângă el. I,a
stăruinţele lui, împărăteasa Măria Jivhereza în-
fiinţează la Viena u n Institut teologic (Sf. Barbara)
pentru tinerii cari voiau să se pregătească a deveni
clerici uniţi. Episcopul Ion Bob (1782—1830) înfiin-
ţează ca-piilal mitropolitan, ti 11 fel ele consiliu epis-
copal alcătuit din 7 preoţi celibatari, însărcinaţi cu
supravegherea parohiilor şi predica (1807). I.,(i.
2b Noemvrie 1855 Rparhia Albei Iulii şi Făgăraşului
este înălţată prin b u l a «Ecclesiam Cliristi» la rangul
de Arhiepiscopie şi Mitropolie. Alexandru Starea Sa-,
hiţht este primul mitropolit român unit (1855'—iSf'7)-
Pentru nevoile religioase ale Românilor uniţi
din partite Bihorului se înfiinţează prin bula (1 Iude-
fessunr» din 6 Iunie 1777 Episcopia Oradiei, avânţi
ca prim titular pe episcopul Moise Dfagoş (177G—•
1787). Episcopul Ignatie Darabani (1788—1805) în-
fiinţează în această eparhie un seminar, iar conti-
nuatorul său, episcopul Samuil Vulcan (1806—1039)
înfiinţează la Beiuş u a liceu român unit. I u fine.
Episcopul Vasile Erdeli (1842—1862) înfiinţează
şcoala normală unită din Oradia şi numai sub în-
demnul lui se înfiinţează Mitropolia de Alba Iulia-
Făgăraş, I,a 26 Noemvrie 1852 prin bula a Aposto-
Hcura mhiisteriuin» i a fiinţă Episcopia Lugojului,
iaT la 26 Noemvrie 2:853 P " 1 1 bula «Apostolici»m
sedem» ia fiinţă Episcopia de Gherla-Cluj.

ORGANIZAREA BISERICII GRECO-CATOrJCt}
DUPA _ INTRBGIREIA N E A M U L U I . Constituţia d i n
1923, în art. 22, defineşte poziţiunea acestei Biserici,
acordăiidu-i întâietate ţaţă de celelalte culte minoritare.
Aceeaşi întâietate i-o recunoaşte şi Legea -pentru Regi-
mul General al Cultelor, clin 1928. In urma încheierii
Concordatului cu Vaticanul la 10 Mai 1927 şi a ratifi-
cării lui de Corpurile legiuitoare la 29 Mai 1929, orga-
nizaţia Bisericiigreco-catolice se prezintă astfel: O Mi-,
tropolie la Blaj întitulată Mitropolia Albei Iulii şi Făgă-
raşului având patru episcopii sufragane: a) Episcopia
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Oradiei-Mari, b) Episcopia Lugojului; c) Episcopia
Gherlei şi d) Episcopia Maramureşului cu reşedinţa la
liaia-Mare, prevăzută mumii de Concordat, cu o nonă
dicieeză ce urmează să se înfiinţeze şi creată la 5 Iunie
ig;}o prin Ini la «Kolenini coiiveutiouc», Clerul greco-ca-
tolic este renumerat de Stat. Iu bugetul anului
103(1 iy;!7 suma alocată acestui cler este de lei

UATI-; ttTATitvnoi*;. După dtvfalc lernwăinihiUiivu
din 10,10, credincioşii gleeo-eatolici constitui! 7,0%
din jiojnilnţiii Ţării. Pentru nevoile sufleteşti ide
acestora sunt i.'/.'.'S de^ biserici,
<-n ]..')<)•! <!<• preoţi. Pe h1ti|.ţă
ceiiliul mitropolitan şi centrele
episcopale w mai găsesc \,-\ ea-
uonici, 75 jirotoerei şi jtS func-
ţionari administrativi. Pentru
formarea clerului unit există 3
academii teologice.

ACTIVITATEA IU^,H.U0A,SA,
CUJ,TUKAI,A ŞI NAŢIONALA A
HISKR1CII GRI,ÎC(,)-CA'I'OI,1CK,
După unire, Biserica greco-ca-
tolică şi-îi continuat cu acceaş
solicitudine faţa de
săi misiunea de
toare a adevărurilor creştine
n mvnţntimlor morule nle Evan-
gheliei. Dar, dacă din punct
de vedere confesional îndrep-
tarea ei către Roma a însemnat
o paguba grozavă pentru or-
todoxie, din punct de vedere
cultural şi naţional ea nu [a
fost lipsită do folos. Dimpo-
trivă; tinerii români uniţi tri-
miţi cu ajutorul Bisericii să
.studieze la Vlena şi mai ales
hi Roma se întorc de aici în-
sufleţiţi de simţămintele cele
urni înalte cu privire la ori-
ginea latină a neamului nostru
şi dau naştere ciltre sfârşitul
secolului al XVIII unui cu-
rent cunoscut «uI) numele de curentul ardelean, Din
acest curent fac parte corifeii ardeleni Hamuil Mic»,
CîGorge Şhwtd şi l'elru Maior, l'rin studii istorico şi
filosofico, ei caută să releve cu o.ieu ])Vc\laUnilaien
•neamului nostru.

In lupta demna pe care o duc, ei susţin puritatea
etnică a Romanilor, afirmă ideea persistenţii romane
în Dacia, scoţând în relief unitatea Românilor de
pretutindeni. Curentul ardelean îşi concentrează toată
activitatea la Blaj. Iu tipografia de aici, înfiinţată
de episcopul Petru Pavel Aron îşi tipăresc iniţiatorii
acestui curent operele lor. Blajul, prin activitatea
intelectuală ce desfăşură ca şi prin şcolile sale, de-
vine un focar al ideei de redeşteptare naţională.
Curentul acesta se răspândeşte apoi de aici şi peste
munţi, în Principatele Române, nuflând peste con-
ştiinţele romaneşti întocmii!, ca 1111 vflnt aducător
de sănătate. Tot datorită curentului ardelean, Blajul

1'HTIIU HARlţŞ JlO.MN AI, MOI.mjVHI, 1537—13/1
Jl «mi- -15-ili (Uii|iil frawn (U'ln iiiAnAntlr«n Hftjcfl.

Din N. lărgit; l'arlrtteli: Doiiinlliir Komftiil)

se g ă s i t e fi în fruntea redeşteptării naţionale dela
1K4.S. Kl cultivă cu ardoare ideiu naţională, până
când, în cele din urină, vede visul de veacuri îm-
plinit.

KAPOlU'in, .MNTKlî IIlSIîKK'A «•RKC.U-CATOTJCA
Şl .STAT. Biserica, greeo-aitolica i>sli> considerată de
Statul roman ea liiscrwtl nujiomdă (uit. 22 din
Constituţie). Ierarhii gtvcn-aitolki sunt şi senatori de
ilvept. Investirea lor pi> sciHmek: eparhiali." se [ace-
la fel cu cea a ierarhilor ortodoxi, a celor catolici,
şi u capilor celorlalte culte din Ţanl, de M. S. Regele.

RAPORT! 1.1, lUNTUK JJLSK-
HCO-eATOMCĂ Ş\
K JUSKKTCL Bise-

rica greco-catolieă este socotită
da către Biserica roinuno-cuto-
licu şi de Statul român un
simplu rit al lidipci Catolice
Apostolică (art. 1 din concor-
dat). Ca atare ierarhia ei este1

înglobată în ierarhia catolică,
(uit. 2 din concordat).

II, Cili/Hi MINORITARE

A) evu/rur, CATOMC

CAltAC'l-KlUZAlUÎ. rr in cult
catolic înţelegem cultul creştin
în forma în caro este profesat
de către Biserica romono-ca-
tolică în fruntea căreia ,se gă-
seşte papa dela Roma, Atri-
butul tic catolica pe care şi-J
dă Biserica papală însemnează
universală. Acest atribut este
revendicat deopotrivă şi de Bi-
serica ortodoxă, întru cat este
atributul prin excelenţă al Bi-
sericii Mântuitorului lisus Hris-
toHj menită să cuprindă în sine
toate popoarele lumii. De altfel
Biserica romntio-cutolicit si cea
ortodoxă au fost una sin-

gură până la anul 105*1, CI""R1 s ' a pi'odus marea.
ruptură între Biserici şi când pentru satisfacerea
ambiţiunilor omeneşti cleşnîtc s'a sfâşiat cu o con-
damnabilă uşurinţă trupul mistic al Iui Hristos. Dela
această dată înainte, Biserica papală şi-a luat titlul
exclusiv de catolica, pe cAnd Biserica răsăriteană,
şi-a adoptat titlul de ortodoxă, ca una oare a păstrat
şi păstrează neştirbite şi ne ampli Picate învăţăturile
date de Mântuitorul ITristos şi dogmele formulate
de cele şapte Shioade Iţciiincnice. Dacă setea de
dominaţie a fost cel dintâi mobil al separării Bise-
ricilor, totuşi JIU au întârziat să se ivească şi alte
motive: este vorba de o mulţime de deosebiri
dogniatke subtile şi de o mulţime <le deosebiri bise-
riceşti mărunte, care în timpiif discuţiuuUor aute-
inergătonre schismei au devenit adevărate capete
de acuzare, legitimitatea dominaţiei-a papei dela
Roma este motivata de Teologia catolică în



42 6
KNCICF.OPRT)IA ROMÂNIEI

SilTXOrO3,IA BlN TÂRGOVIŞTE, CTITORIE A I,U1 NEAGOE BASARAB, INAINTJÎ Dlî HP,S'l'AUHAItIÎ
de Cnrol Fof> rfe Sandim/i'. Col. Academiei Itoniftiie)

CURTEA BE ARGEŞ, ISAINTR DF, B.5STADIIAIIE
(CromDiitosrnfie i!e Caro! Pop 'Îs SiaOmiary. Ca], Academici Române)



ROMÂNI Kl

• s i ; ..f • : -• :•

^

V'fl. I, l'ntîlU-Athninishtttiv
tt'f'rocluttreu



KOMAMA

-cliipul următor: Mântuitorul Hristos a arătat ;
lului Petru o deosebită atenţie între ceilalţi apostoli.
Pe el a întemeiat Biserica Sa (Matei, XVI, i;|- •!<>),
lui i-a încredinţat elidle împărăţiei ceruri lor şi oile
sale spre păstorire (lotin, XXI, .1}. Petru înfiinţează
.şi păstoreşte cel dintâi Biserica dela Rmim. Ponti-
ficii romani cori au urmat lui Petru sunt în acelaşi
timp deţinătorii puterii date lui de Mântui tonii. Ivi
.sunt capul Bisericii cre-
ştine, unicul reprezentant.
MI lui J Iris tos pe păiui! rit,
O «m.scvinţă iiiovit;vUiliv
;> accslei credinţe a fost
şi prwlamaivîi infailibili-
tăj.ii papale l:i amil 1870,
!H afară de primului pupul
şi de dolina infailibilităţii
papale, Biserica romano-
catolică .se mai deosebeşte
•de .Biserica ortodoxă din
punct de vedere dogma-
tic prin dogma imaculatei
conceptului a Sfintei l<(e-
doare, prin dogma purga-
torului, prin do^ma pur-
cederii Sfanţului 1H1I1 si
delu Kiul (Kilioijue) şi prin
întrebiiinţareu uxiiuei la
Sfânta Kuliaristio, iar diu
])iinct eh; vedere biseri- "
cest: prin întrebuinţarea
limitei latine la slujbă,
prin săvfirşirea deosebiţii
ÎI unora dintre Sfintelo
Tnine şi prin celibatul
preoţilor.

IN
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UO.MANO-CATOI',10
U(»MANIA,

' * * •

mui întâiu îsi Ardeal şi
mai 11 pui în Principatele
Române, I,a tuiul t'i?,y
w> înfiinţează cu ajutorul
recelui numir I.iela o lifiix-
copie u Cununiilor, cu
reşedinţa la Milcov,, pi!
eare-i aduce la catolicism
cu J'mţa şi cu ameninţa-
rea subk'i. Regde liela îşi
propninf i'liiar sub prestaru de jurământ să aducă la ca-
tolicism pes foţi supuşii săi. Odată cu înfiinţarea
Hpiscopici Cumanilor catolicii din Ardeal sunt puşi.
sub jiiiisdieţiunea oi, Propaganda intensă ş: prigoa-
nele caro se deshuiţuesc împotriva ortodocşilor, nu
i/.biitose să sporească numărul catolicilor din Ardeal.
Nunţiii pe. vremea lui T,udovic 1 ia fiinţă o Episcopie
catolicii âc Scvcrin şi părţile- tic dincoace de munţi. \\>.
vremea lui I,aţni, fiul lui Bogdan descălecătorul
Moldovei, se îiin'mţed/.i'i o Epiacopic catolică la Sirel
{i;l7<)). A]ioi, p(! vremea Iui Alexandru cel Bun in
fiinţă Episcopia catolică dela linia şi pe vremea

lui l'i'tni .Şcbinpul Episcopia catolica delu Bacău, Iu
Muntenia nu se infimţttuii tk-cât o singură E-pis-
ivpît- c„hlku Ui A,m ţr.ţ7(1), C l l ajutorul Doamnei
Llani, văduva lui Alexandru Hasanib. Episcopiile
de mai sus nu MI fiwt deeât un fel tle centi-e
de propajţţiiiulii entoliwt şi uicîdeciuni exprtsiunea
uiu-i eh:clive oipmizi'iri bisericeşti. De acei:u ele nici
nu 1111 avut: viaţă prea îndeluntială. [(a ](iti îu

'I'rinctniiti'lo Roinfiue nu
mai exista doeât o singură
H piseopu catolică, cea
dela Ar^es, care avea ju-
risdtcţîum:a şi peste Mnn-
tenin şi peste Moldova..
Hitutiţiu aceasta duroiuă
până la amil 1611, când
se aminteşte din nou de
episcopia deki Bacău,
Acest lucru însă mimai
pdmi la 1789. De nici
înainte gnsim Î11 Moldova
numai prefecţi ai misiu-
nilor catolice, pânâlaiS83
când ultimul prefect Ni-
colac losif Camilii devine
episcop al Episcopiei ca-
tolice din Iaşi, singură
pentru toată Moldova.
Catolicii diu Muntenia se
Răsese dela l6rx şl jjâuă
la 17K9 sub jurisdicţiunea

catolice deia
iar dela această

dată. înainte sub jurisdic-
ţituiea episcopului catolic
tlîn Nicopole, până la 27
Aprilie 1883, e&nd Jgnaţiu
l'aoli este lunuit arliîe-
jHftce-p al liucnieştslot, eu
această ocazie îufiiuţâii-
d«-fie Arhiepiscopia- cata-
iicâ dala Bucureşti, cu
jutisdicţîtine specială a-
,sii]nu Munteniei şi gene-
rala asupra întregii Ţări
româneşti şi deci şi asupra
Episcopiei catolice delii
laşi, care devine snfra-
gana celei dintâi.

OlttiAN.IZA.KKA lllttlî-
IIOMANIA. rână. la

H M U K A H , VHUtN ,\r.
••jl J'iVMlM

(lin MiurLcn (!|ii«<i|Piil(i din Curleii.<lc.Ar(!<-'S. JSii/cul (la
l U l I i l I itlu n-u.iiM.^-tn

KICII ROAlANO-CATOMClv
unirea tuturor Românilor, Biserica, romano-catolicil
nu avea în Ţara noastră decât o Arhiepiscopie la
Bucureşti şl o Kpiseopie la laşi. După întregirea
hotarelor Ţarii înnă, o parte diu .populaţia mino-
ritară înglobată în noile hotare fiind eatoHcă şi
eu o organizare bisericeasca primită dela fostul
Imperiu Aiistro-Unjţar, numanil lîpiscopiîloi" ca-
tolice se măreşte. Do o organizare definitivă a
Bisericii romuno-eatolicc în Komfuiift nu se poate
vorbi însă ckcât uniuni după Concordatul iiiterveuit
Iu 10 Mni 1927 între Vatican şi Statul român.: Ta
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conformitate cu cele stipulate în acest Concordat,
cultul catolic primeşte următoarea organizare: a)
Pentru Hkil latin o Arhiepiscopie-MUropolie cu sediul
in Bucureşti, având sub sine patru episcopii sufra-
gane: i . Episcopia dela Alba Irdia; 2, Episcopia
itela Timişoara; 3. Episcopia
dela SafohMare şi Oradia-Mam
şi 4, Episcopia dala Iaşi (cu un
vicariat special pentru catolicii
clin Bucovina); b) Pentru ritul
armean o Episcopie cu sediul la
Gherla (pentru Armenii din toată
ţara) şi c) Pentru greco-ruleni o
administraţie sparială afiliată
Episcopiei române-unite a Mara-
mureşului. Iu Concordat se
mai arată că nici o parte din
Regatul României nu va depinde
de un episcop al cărui scaun s'ar
găsi în afară de hotarele Statului
român şi că nici o dioceză clin
România nu se va putea în-
tinde dincolo de hotarele Ţării
(art. I II) . Comunicaţia episco-
pilor, clerului şi poporului catolic
cu Papa este absolut iiberă (art,
IV). Pentru întreţinerea clerului
catolic, Concordatul prevede
constituirea unui palrimo-niu
sacru interdiocezan, cu toate
titlitriVe de renta, care aparţin
bisericilor sau iustituţiumlor
religioase catolice. Când patri-
moniul sacru nu va fi suficient
pentru îndestularea sarcinilor
pentru care a fost înfiinţat,
Statul român va suplini lipsa
(art. XIII). Aşa se face că în
bugetul anului 1936—1937 suma
prevăzută pentru B i s e r i c a
romano-catolică este de lei
29.422.680. Patrimoniul sacru
al Bisericii catolice este admi-
nistrat de consiliul epîscopiior
diocezani, Pe lângă patrimoniul
sacru, Biserica romano-catolică
mai are următoarele fonduri,
care se bucură de personalitate
juridică şi care sunt adminis-
trate tot de consiliul episcopi-
lor diocezani: 1. Fondul general
catolic de religie şi 2. Fondul
general catolic de instrucţie,

DATE STATISTICE, După da-
tele recensământului din 1930,
romano-catolicii constitue 6,8% din populaţia Ţării,
Pentru nevoile sufleteşti ale acestora funcţionează:
In Arhiepiscopia Bucureştilor 29 . biserici, 11 ca-
pele, 26 parohii, 7 staţiuni principale, 27 secundare,
o şcoală primară, un seminar teologic mic şi unul mare,
6. internate conduse de călugăriţe, 4 orfelinate şi un
spital, 32 reuniuni de pietate şi o asociaţie a catoli-

cilor. In Episcopia Iaşilor: 38 parohii, 251 staţiuni,
148 biserici, 10 capele, 10 mănăstiri de călugări fran-
ciscani, 4 mănăstiri de călugăriţe, 2 seminarii, 2 şcoli
superioare, 6 şcoli primare şi 2 tipografii. In Epis-
copia Albei Iulii: un institut, un liceu, un seminar

teologic, 7 gimnazii, 2 şcoli nor-
male, un orfelinat, un cămin
studenţesc, un institut al ursn-
linelor, 352 paroliii. In Episcopia
Timişoarei: 160 parohii, 717
staţiuni, un seminar mare şt
unul mic, 7 mănăstiri ele călu-
gări, 21 mănăstiri de călugăriţe,
în Episcopia Satuhd-Mare şl
Oradiei-Mari: 93 paroliii, 1.000
staţiuni, un liceu de • fete, 3
gimnazii de fete, o şcoală nor-
mală de fete, 4 internate pentui
elevi şi eleve de curs secundar,
2 seminarii teologice, 9 mănăstiri
de călugări şi 31 mănîstiri de.
c ălugăriţe.

RAPORTUL DINTRE JJISK-
RICA ROMANO-CATOWCA DIN
ROMÂNIA ŞI STATUL ROMAN.
Raportul dintre Biserica ro-
mano-catolică şi Statul roman
formează tocmai miezul con-
venţiunii încheiate Ia 10 Maî
1927 între Vatican şi Statul ro-
mân şi cunoscută sub numele
de Concordat. De aici vedem că
episcopii catolici atât cei de rifc
latin cât şi cel de rit armean,
ca şi ajutătorii lor, trebtie să fie
cetăţeni români, afară de ex-
cepţii care vor fi în de comun
acord admise de Statul român
şi de Vatican (art. V), înainte
de a-şi lua dioceza în primire
episcopii catolici vor trebui să
depună jurământ de credinţă
M. S. Regelui, succesorilor I,ui,
Constituţiei şi legilor Ţării (art.
VI), I,a slujbele liturgice ei
vor trebui să se roage pentru
Suveran (art, VII). Episcopii
au deplină libertate în îndepli-
nirea sarcinilor lor, afară de
măsurile de interes general şi
de numirile clerului care vor
trebui aduse mai înainte In cu-
noştinţa Ministerului Cultelor
(art. VIII), Biserica romano-
catolică, reprezentată prin auto-

rităţile ei ierarhice legitime, se bucură de perso-
nalitate juridică (art. IX). Arhiepiscopul latin din
Bucureşti va fi senator de drept (art. X). Notsile
parohii se vor înfiinţa numai atunci când va fî vorba
de 400 familii pentru oraşe şi de 200 familii pentru
sate (art. XII). Proprietăţile şcolilor, ale institutelor
de educaţie şi ale tuturor celorlalte instîtuţiuni

, DOMN Ar, T-AIUI-ROMÂNESTI, 1531
ERAŢEUÎ MAMEI sAm DESPINA M U T A

(DiipS o icoană contemporanii.
Dhi N. larga: Portretele Domnilor Români),



CULTELE IN ROMÂNIA

pioase ale fiecărei dioceze se vor administra de
autorităţile diocezane (art XIV). Iu semin ariile de
pe lângă dioceze programul de studii va fi fixat
de autoritatea bisericească competentă (art. XVI).
Superiorul şi membrii ordinelor şi corporaţimiilor
reiigioase existente vot fi români. Ordine şi con-
gregaţium' noui nu se vor putea înfiinţa decât cu
consimţământul Statului (art. XVII). Biserica
romano-catolică are dreptul a înfiinţa şi întreţine
oricâte scoli primare şi secundare, care se vor găsi
îiisl sul) controlul Ministerului Instrucţiunii publice
(ari. XIX). Ka are de asemeni dreptul să îngri-
jeasi-ă de asistenţa religioasă de orice fel a cre-
dincioşilor ei în şcoală (art. XVIII şi XX), în armată,
spitalele civile şi militare, orfelinate, etc. (art. XVIII),
ţinând seamă natural, de regulamentele iustituţiu-
uiloi" respective. In fine tot în conformitate cu con-
cordatul, atât în şcolile Statului cât şi în celelalte,
programa învăţământului religios pentru catolici, va
ii alcătuită de episcop şi comunicată Ministerului
competent. Biserica are dreptul a cere Ministerului
suspendarea profesorului de religie, care mi este apt
din cauze de doctrină sau moralitate şi aceasta întru
cât Statul este acela care plăteşte pe profesorul ca-
tolic de religie în şcolile frecventate în majoritate
•de catolici.

RAPORTUL BISERICII ROMANOCATOLICE CU
1UBWIUCA OKTOBOXA ROMANĂ. Despre sine,
Biserica romano-catalicâ crede câ este singura Biserică.
a lui Hrislos pe pământ, iar Papa dela Roma
singurul vicar al lui Hristos, Venirea tuturor po-
poarelor lumii în subordonarea Papei, însemnează
venirea tuturor popoarelor lumii în subordonarea Ini
Hristos. Ciue nu recunoaşte autoritatea aceasta a
Papei, nu este altceva decât un răsvratit, uu sepa-
rat, un desident. Cum toţi răsăritenii, ca şi noi Ro-
mânii, nu sunt altceva decât nişte orientales dissi-
denies, ei trebuesc cu orice preţ câştigaţi şi readuşi
In subordine, I)e aici se poate uşor înţelege şi felul
în care se comportă Biserica romano-catolică în relaţ'ile
ei cu Biserica ortodoxă româna, cum şi problemele,
dorinţele şi nădejdile pe care şi le pune în viitor,

ACTIVITATEA RELIGIOASA, CULTURALĂ ŞI
NAŢIONALA A- BISERICII CATOLICE. Prin asistenţa
continuu pe care o dă pretutindeni în Ţara româ-
nească catolicilor, Biserica romano-catolică pro-
movează neapărat virtuţile cele mari ale creşti-
nismului, Prin şcolile de toate gradele pe cari le
întreţine, ea ajută în chip simţitor la promovarea
culturii şi, trebue să o recunoaştem, la întinde-

îtt ce mai mult a cultului catolic în
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rea din ce
Ţară.

13) CUI/TUL REFORMAT (CALVIN)

Vorbim de cultul reformat (calvin) înaintea celui
luteran nu pentrucă din punct de vedere istoric cal-
vinisnnil ar fi anterior luteranismului, ci pentru sim-
plul motiv că numărul credincioşilor cultului calvin
este mult mai mare, la noi în Ţară, decât acela al
credincioşilor luterani,

CARACTERIZARE. Cultul acesta îşi .datoreşte
existenţa lui Calvin imul dintre fruntaşii mişcării

, DOJEN AI, TĂRII ROiîSNIîŞTI, 1531
(Detaliu Jiu icoana precedenlrt)

de reformă religioasă din sec. al XVI-lea. Dupft
Calvin, păcatul a stricat în chip radical natura ome-
neasca: omul ca atare nu mai poate voi nimic în
chip liber. Fiind lipsit de liberul arbitru, et nu mai
poate săvârşi decât răul. Omul îşi dobândeşte mân-
tuirea prin credinţă şi prin imputarea meritelor lui
Hristos. Cu toate acestea nu se mântuesc decât
numai acei oameni cari sunt predestinaţi din veci
de Dumnezeu ca să se mântuiască. Originalitatea
sistemului calvin constă tocmai în această predesti-
naţie a oamenilor, După cum unii sunt predestinaţi
din veci să se mântuiască, tot astfel alţii sunt pre-
destinaţi din veci să se chinuiască, «Dogma aceasta
a predestiuaţiunii fatale, în acelaş timp crudă şi
mângâietoare, defineşte tot calvinismul». Cultul cal-
vin nu are decât numai două Taine: Bote/.ul şi Euha-
ristia şi acestea negreşit cu o altă accepţiune decât
în Biserica ortodoxă. Calvinismul înlătură icoanele,
ca şi celelalte odoare şi obiecte bisericeşti şi nu are
decât Biblia, pe care şi-a sprijinit Calvin toată în-
văţătura lui.

ORIGINEA CULTULUI REP0R1CAT [CALVIN)
IN ROMÂNIA, Ideile reformei religioase au câştigat
foarte repede teren nu numai îu. Apus, dar chiar şi
în Răsărit. La mai puţin de 30 ani dela apariţia re-
formei le vedem f&câudu-şi loc şi 111 Ardeal, unde
un sinod de vlădici şi preoţi români dela Aiud, se
hotărăşte să părăsească trecutul şi să se desfacă din
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SICOI.AE VAT.AHUr,
SlLiie umani*!,1" Itmdaicrut Unlvst=ităţii din Tlrunvîa, arhiepiscop
eatolfj at Sulsoniului. 1493—1568. (Dupî o tilofiiafie contemporana)

legătura cea strânsă a tradiţiei, păşind la reforma
calvină (1560). Apariţia Mărturisirii de credinţa cal-
vină tipărită la Geneva sub numele patriarhului
ortodox Ciril Lucnris, turbură şi mat mult pe cre-
dincioşii Bisericii ortodoxe. Sinodul dela Iaşi (1642)
combate învăţătura calvină, iar mitropolitul de neam
român al Chievului Petru Movilă da un nou avânt
ortodoxiei prin Mărturisirea ortodoxa, pe care o
alcătuieşte şi care devine un fel de carte simbolică
a întregii Biserici Ortodoxe. Cei cari au alimentat
mişcarea calvină în Ardeal au fost în primul rând
principii Ardealului. Ei au primit încă de tim-
puriu reforma calvină şi au căutat la rândul
lor sa o încetăţenească în Ardeal. TJ11 prilej niiini-
isat pc-ntru asigurarea propagandei reformate îl
dedea confiniuirt-a şi întărirea în scaun a con-
ducătorilor spirituali ai Românilor din Ardeal. De
aceea principele Gtorge liakoczy I fixează cu ocazia
înscăunării mitropolitului Simion Ştefan la Alba
lutia, 15 puncte obligatorii a fi observate de acest
mare ierarh în activitatea lui si care nu aveau să
ducă decât la calvinizarea Bisericii ortodoxe din
Ardeal. Tot lîeorgc Rakoczy dă la iveală şi un ca-
tehism calvin, pe care îl impune pentru a fi predat
în şcoalele primare. Exemplul lui George Rakoczy
e?te urmat şi de principii cari au venit după eî,
IM deslânţue, la rândul lor, prigoane împotriva
mjtropoliţilor ortodocşi din Ardeal ţi stărue cu râvnă
la răspândirea calvinisinului. Cu toate acestea,

cultul reformat n'a dobândit adepţi printre credin-
cioşii Bisericii ortodoxe. A dobândit însă foarte
mulţi adepţi printre catolicii unguri din Ardeal,
cari' după întregirea hotarelor Ţării au fost înglo-
baţi, priu forţa lucrurilor, în graniţele Statului ro nulii.

ORGANIZAREA BISERICII R.IU'ORMATIÎ (CAL-
VINE) DIN ROMANŢA. Până la iţji.8 cultul refor-
mat nu avea în România decât un singur frolopv-
piat la Bucureşti, unde exista o comunitate calvin Ti
încă dela 1815. Protopopiatul acesta cure avea în griji*
toate comunităţile calvine din Vechiul Regat «o }>iî»
sea în subordînea Episcopiei reformate din Cluj. Jn
Ardeal însă, Biserica reformată îşi căpătase dreptini
încă din 1653 prin Approbata Can&lihtlio § 3:, tîLini
I, art. 3. Drepturile acestea recunoscute şi cU>. J)i-
ploma Leopoldimim dela 1691 servesc de baxîi Ia cin-
borarea legilor bisericeşti din 1791, 1H68 şi 1871.
Votându-se Constituţia Bisericească 'Reformată la
Budapesta în 1904, aceasta recunoaşte iarăşi prin nit.
8 o qtiasi independenţă Bisericii reformate din Ar-
deal în ceea ce priveşte dreptul de legiferare şi de
conducere. In conformitate cu ait. 8 din această
Constituţie, în anul 1906 Consiliul Dirigent Perma-
nent sau Directorial al Bisericii reformate din Ardeal
stabileşte în 9 capitole organizarea Bisericii refor-
mate din Ardeal. Capitolele acestea sunt dar lejjţcsi
de organizare a Bisericii reformate (calvine) din
Ardeal. Ele figurează ca o anexă (anexa IC) Ja legea
de organizare a Bisericii reformate votată la lluda-
pesta în 1904 de Sinodul regnicolar reformat. 1) 11 pil
unirea tuturor Românilor Biserica reformată din.
Ardeal a rămas să se conducă tot de normele ante-
rioare, care prevedeau oragnizarea comunităţilor cal-
vine în: parohii, protopopiate, episcopat, conveni general
şi sinod. Organele reprezentative şi executive ale

IOHANNES HONTEHUS, PEBDICATORUT,,
IN ARDEAT,, 1498 — I54jj

(După o xllogtafie contemporanii)
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rnN KRAŞOV
Iu UIT. XV, IH II III (ţnlli! IrniiBlIvnii. Aci Iloiilcrus <i

I I t Kf

ţ parohiali! Kvmt: a) mhmarea generala
formaţii din toţi credincioşi (bărbaţi ţi femei), cari
nu îiii])linil: vârsta de ;>,<{ ani şi Hiinl; Ia curent ou
plahi diUilof liwi'victţşti. F,a tw «cupă eu chestiunile
economice ukL comuni taţii .şi h) firesbikmd, alcătuit
din parohii ordinari ţţi provizorii, prim epitropul şi
opitropii, învăţătorul >ji di i%mtul cântărilor, aleşi
]»o I,Î uni. Pivulriteriul KC ni-iipu cu tonte celelalte
i'lu'stiinii i'itltiiiiilc, ţicoluro ţu de îmÎHteii^l ale comu-
iiititţii. Coniuiiit:i|ile paioliink' HUIII: gruptitc în pro-
t(i]i((|)int(\ ()rj.;iiiH>l<! ivpnv.cnlaţi\'o ,şi executive ale
pn)l:npnpiai.ul|[i simt: 11) mhnutrea {'imcralu a firoio-
•juijnttlitlui, b) •jiuttriUoriik. firo/opn/it'ş/i tj\ v) firolo-
•/mpul tfl efiitiv-fiul •protofireshiieriiU, jn Harrinii sicostor
oi'j{iiii(! t!iitl ton Le dwstiiinili! adniiuistrative biseri-
ei'şti ţii ţii-dlarc caiv apar|:in forului judecătoresc al
protopopiatului, Prolopoput este ales de presbite-
riile c«)iiuiiiitnţ:ilor puroliiale; el este meitihru din
oficiu ui iuUiimrii şi judecîiLorii epaiiiiale, Tot în
fiiilviiiti ])rt)l:npi)pititului funeţioneai'.îi. şl un consilin,
am fxeciil:â' lmtfivîrikv adimiidi eparhiale şi ordo-
nanţele iiulitritfiţii bisericeşti .superioare. Protopo-
piaţete mmt Hi rfmdu! tor (ţvuyute în eparhii. In
Uoitiuniîi un (.'xislii decât o îuKinfi episcopie1 refor-
maţii recunoscuţii <le Statul roniâii: cea dela Cluj,
de care ţin protopopiatele reformate clin Ardeal
afaril de o jiurte dintre de care în conformitate cu
legile vechi a Ic Hiseneii reformate an ţinut îunnite

]Nri r K[n i t i r, iHSTîiucn
(lU'cniisIruit la socului XV.II)

de nyxtt tle episcopia reforinabi dela Debrecztfi.
După înglobarea acestor protopopiate în Statul
roinAn câteva dintre: olo s'nii afiliat de bună voie în
1920 Hpisoopieî informate <lii\ Cluj, celelalte însă
s'au constituit; încetul cu încetul într'o nouă episcopie,
cu Hediul ia Oracîia-Marc, lipiscopm aceasta s'a con-
stituit însă cu putere dota «ine şt dani observarea
formelor legale, iar jie ilensupra protopopul Su-
lyolt, iiromotorul n cos tei acţiuni, esu-e (le altfel, s'a
ţfi a Ies episcop, a siusţinut că nu este nevoie sa depună
jiirfimântii! de fidelitate M.' S. Regelui (jurătiiânt
d«spj't; ciu'o HO vorbeşte nrt, 27 din I^egea pentru Re-
gimul (loncral al Cultelor). Pentru î-eeunonşterca
acestei Jvpiscopiî s'a depus totuşi un pmcict de lege
în l'iirlauieiit. Kpiscopui dela Cluj, recunoscută
până acum ea singura Kpîseopic reformată din Ro-
mânia, are următoarele organe reprezentative şi
executive;: a) adunarc-a eparhială, b) judecătoriile apar-
hiale şi c) episcopul şi prim epilropul eparhial. Iu
afină ile acestea, ea mai art şi un Consiliu Di-rigcnt
Permanent «.an Dirccloriu, înfiinţat încă dela 1871
şi cojnpiis din ejiiscop, prim cpitropul eparhial, func-
ţionarii superiori cparluali diu clei', consilieri aleşi şi
nlţi funcţionari. Iţt conduce şi reprezintă eparhia şi
pregăteşte proectelc tle legi ţii regulamente, îndru-
mând, adunării eparhiale toate cli eşti unite care cad
în atribuţia acesteia. Ca organ legislativ Biserica
reformată din lloniâuia mni arc şi Sinodul, alcătuit
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I, PÂRGAIUI.OR DIN BRAŞOV PE CATEHISMUL
REFORMAT AI, LUI HON'i'UKUS

(PletiifS de 1?. SchuUerus, Biserica Ncagr& din Braşov)

• din episcopul fiecărei eparhii, primul epitrop cel mai
vechi în fuiicţiuiie şi câte 18 deputaţi de fiecare epar-
hie aleşi pe termen de io ani. Şedinţele Sinodului se

-ţin din io în io ani, Biserica reformată din Româ-
nia nu mai are Conveni general.

DATE STATISTICE. După datele recensământului
din 1930 reformaţii (calvini) constitue 3>9% din
populaţia-ţării. Credincioşii reformaţi sunt grupaţi
în 828 parohii, care la rândul lor sunt constituite
îtt 25 protopopiate. Pentru nevoile sufleteşti ale aces-
tora funcţionează 836 preoţi şi capelani. Pregătirea
•clerului reformat se face într'u» institut teologic la Cluj.
Pentru întreţinerea cultului reformat, s'a înscris în
bugetul anului 1936—-1937 suma de lei 18,371.652.

CONTRIBUŢIA. BISERICII REFORMATE (CAL-
VINE) I,A DESVOLTAREA CULTURALA A STATULUI
ROMÂN. De o contribuţie directă a Bisericii refor-
mate la desvoltarea culturală a Statului român nu

.se poate vorbi nici cu privire la trecut şi nici cu
p-tivire ia prezent. Totuşi mi se poate trece cu
vederea contribuţia indirectă pe care a adus-o cal-
vinisnuil în ceea ce priveşte desvoltarea culturală

d neamului românesc în trecut. In primul rând prin
afirmarea principiilor mari ale reformei în genere, cal-
vvnismul dă prilej ierarliilov Bisericii ortodoxe ro-
mâne să lupte din răsputeri pentru românizarea lim-
bii cultului ortodox. In al doilea rând, instrumentele
de propagandă calvină dau prilej ierarhilor ortodocşi

.sa făurească la rândul lor alte instrumente de coutra-
.• propaganda, inaugurând cu aceasta o adevărată

literatură polemica. In această ordine de idei tre-
buesc privite: Mărturisirea ortodoxă a lui Pelru

.Moghilă (1640), Noul Testament apărut cu binecu-
vântarea mitropolitului Ardealului, Simen Ştefan,
(1648), Răspunsul la catehismul calirine&c al wUropo-

.lituhd Vailaam (1644), ca şi toată cealaltă literatură
bisericească din sec. XVII, care duce în cele din urma
la alungarea limbii slavone din Biserică şi la triumful
.:limbii române.

C) CULTUL UVA.NGHEHC-LUTBRA.ÎT

CARACTERIZARE. Cultul evaiighelie-rivteKm, re-
zultat de pe urma strădaniilor lui Luter (1483—1546)
de a demasca şi lupta împotriva abuzurilor ponti-
fului roman se caracterizează pTintr'o înfrângere to-
tală a autorităţii şi tradiţiunii bisericeşti care au con-
dus vieaţa sufletească a credincioşilor creştini timp
de secole la limanul mântuirii. După Luter proce-
dura mântuirii omului este nespus de simplă: este
de ajuns să crezi, că te şi mântuîeşti. Mântuirea se
dobândeşte aşa dar numai prin credinţă (rfolfi fide),
Dintre sfintele Taine, Biserica evanghelică luterană
nu are decât două: Botezul şi Euharistia, dar şi a-
cestea sunt concepute cu totul altfel decât în Hise-
rica ortodoxă. Singura normă de conducere pentru
Luter şi adepţii săi este sf. .Scriptura; ea treime sfi
fie cetită de toţi credincioşii şi de aceea trebue sil
fie tradusă în limba şi pe înţelesul tuturor, Celelalte
învăţături ale Bisericii au valoare numai întrucât
sunt conforme cu sf. Scriptura. LAiter a îndepărtat
celibatul preoţilor, monahismul, posturile, ieiurgiile
bisericeşti şi odată cu ele şi cultul sfinţilor. Făcând
aceasta, el a crezut că se întoarce la simplicitatea cre-
dinţei evangelice, dată lumii de Mântuitorul Itsus
Hrîstos,

ORIGINEA CULTULUI EVANGHELIC-WHiUAN
IN ROMÂNIA, învăţăturile lui Lntet s'au răspân-
dit foarte de timpuriu în Ardeal, datorită legatu-
rilor comerciale ale Saşilor cu fraţii lor clin Ger-
mania, Braşovul, îndeosebi, ajunge focarul nouiloi
idei prin activitatea preotului Hontems, care începe
să reformeze Biserica catolică din părţile accHfcca
(1542). Ideile lui Luter se răspândesc totodată şi în
părţile Sibiului şi trec chiar Carpaţîi, datorita unor
pastori luterani cari vizitează la 1570 Sâiinuciil-
Valcii şi Xârgoviştea. Numai peste aproape două se-
cole, cultul evanghelic-luteran capătă în Muntenia
mai mulţi adepţi. La 1730 Domnitorul Grigorc G/ticn
dă libertate cultului luteran. La 1-753 se constitue
prima comunitate luterană din Bucureşti (biserica
actuală a comunităţii datează din 1853). In Moldova,
luteranismuî pătrunde pe vremea lui Eradide Despot
(1561—1563). De a comunitate luterană în Moldova
însă nu se poate vorbi decât cu începere doi a 181:3,
la Iaşi, unde îşi şi construeşbe o biserică. După n-
ceastă dată se mai înfiinţează comunităţi evaiiglte-
lico-luterane şi în alte otaşe din Muntenia, Moldova
şi cMar Dobrogea, dar numai pentru străinii lute-
rani, Hitmai în Ardeal, Biserica evanghelicâ-luternnii
ia o desvoltare mai mare prin propagandă şi prosc-
Utism. Aici ea ajunge, înainte de războiul mondial,
una dintre cele patru Biserici bine organizate, lu-
crând prin predică şi şcoală la promovarea cultu-
rală a saşilor din Ardeal.

ORGANIZAREA BISERICII
LUTERANE DIN ROMÂNIA. Saşii luterani din Ardeal
au acceptat kotarîrile adunării naţionale dela Alba
Itilia (1 Dec. 1918) şi s'au declarat imiţi cu Regatnl
român, In 1920 cele 25 paroMî luterane din Vechiul
Regat printr'o deciziune unanimă s'au alăturat la
Episcopia luterană din Sibiu. O parte dintre paro-
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liiile luterane din Ardeal şi anume cele cave îu fostul
imperiu Austro-Uugar ţinuseră de episcopiile lute-
rane din Budapesta şi Nyiregyhaza a a voit, sub pre-
•siunile preotului luteran Guslav Kinhknopj din Cluj,
să constitue o episcopie luterană maghiară. Actual-
mente numai 24 parohii se găsesc în situaţia aceasta.
IUe sunt constituite într'o superintendenţa la Arad.
Superinteiidentul îndeplineşte şi
funcţiunea de protopop şi nu are
jiicio legStmfi cu episcopia luterană
delii .Sibiu de care ţin toate ce-
lelalte parohii luterane din Ţară.
Biserica luterană eu sediul la
Sibni s'a condus multă vreme după
înglobarea ei în graniţele .Statului
roman de vechile ei legi şi regula-
mente de organizare până la 30
Aprilie 1927 când a primit un nou
stalul organic. In conformitate cu
ticest nou statut Biserica evan-
glielică-luterană din România este
organizată după următoarele trei
gradaţiuni; a) Biserica locală, b)
biserica districtuală şi c) Biserica
generală (art. 11), Bisericile locale
se împart în: parohii independente,
parohii unite, filji şi comunităţi de
•dhtspora. Parohiile îşi aleg pe pa-
rohul lor pe vieaţă. Filiile n'au
dreptul a alege. Parohul este con-
ducătorul parohiei în toate afa-
cerile ei; el este superiorul ne-
mijlocit al capelanilor, învăţăto-
rilor şi celorlalţi funcţionari bi-
sericeşti, Pe lângă fiecare paroh
se mai alege şi un curator, care
fecundează pe paroh în toată ac-
ţiunea sa şi reprezintă parohia în
lipsa parohului. Parohiile sunt re-
prezentate prin presbiteriu şi prin
reprezentanţa comunităţii bisericeşti.
Presbiteriul se compune din; pavoh
•curator, directorii şcoalefor secun-
dare şi din membri aleşi. Ei tre-
bue să aibă vârsta de cel puţin
30 ani. Membrii presbiteriului se
aleg pe şase ani şi au ca preşedinte
pe paroh. In ajutorul îndeplinirii
misiunii sale parohul mai are pe
•bătrânii poporului şi pe epitropi:
primii pentru latura culturală şi
socială, iar ceilalţi pentru latura ma-
terială. Reprezentanţa comunităţii
bisericeşti are în grija sa, 111 afară de alegerea paro-
hului, stabilirea retribuţiei personalului bisericesc,
•contractarea împrumuturilor, încheierea contractelor,
înfiinţarea şcoalelor, etc. Actele încheiate de repre-
zentanţa comunităţii bisericeşti se înaintează spre
aprobare consistoriuliti districtual. Parohiile se gru-
leaKă. în districte bisericeşli. In prezent sunt 14
districte bisericeşti. In fruntea districtului se găseşte
xin decan ales pe 6 ani dintre parohii districtului. In

grija Ivii cade supravegherea bunului mers al între-
gului district. Ca organe reprezentative districtul are:
congresul bisericesc districtual ales pe termen de trei
ani şi comisionul districtual ales tot pe trei ani. In
sarcina celui dintâi, pe lângă alegerea decanului mai
cad toate chestiunile administrative ale districtului;
în sarcina cehii din urmă cad chestiunile de ordin

disciplinar, In fine toate paro-
hiile de pe teritoriul Bisericii re-
gn icoîare formează laolaltă Bi-
serica generală (a.rt. 84), Condu-
cătorul şi reprezentantul Bisericii
generale este episcopul; el are
reşedinţa la Sibiu. Pe lângă sine
episcopul mat are un curator şi
un vicar episcopesc, Ca organe re-
prezentative supreme Biserica ge-
nerală are; consistoriul regnicolar
şi congresul bisericesc general.
Aceste două organe funcţionează
sub preşedinţia episcopului. Epis-
copul este ales de congresul bi-
sericesc general şi apoi confirmat
de M. S. Regele, Pentru formarea
clerului evanghelic-hiteran func-
ţionează un seminar superior la
13raşov,

DATE STATISTICE, După da-
tele recesărnâiitului din 1930,
evanghelicii (luterani) constitue
2,3% din populaţia Ţării. In afară
de luteranii de limbă maghiară,
cari sunt constituiţi în supetinţen-
denţa dela Arad, cu 24 parohii şi
24 preoţi şi capelani, Episcopia
evanghelică-luterauă dela Sibiu
înglobează în sine 1111 număr de
peste 500 comunităţi, răspândite
în toată Ţara şi constituite în 308
parohii, grupate în 14 decanate,
având în total un număr de 258
pieoţi şi capelani. Pentru întreţi-
nerea cultului evanghelic-luteran
s'a prevăzut în bugetul anului
1936—1937 suma de lei 8.840.800.

CONTRIBUŢIA BISERICII EVAN-

RADU PAtSIE, DOMN AI,
K.OSIANIÎŞÎ'1, ISJS-4S.

(După fresca dein inânilstken Vnlca.
Din N. IorgB: Portretele Domnilor Hoindnl)

VOI/rARBA CUI/fUHAlA A STA-
TULUI ROMÂN. IvUteranismul a
contribuit tot indirect, ca şi cal-
viuismul, ia promovarea cultu-
rală a poporului român. Cea
dintâi carie tipărită în limba

română, este traducerea micului catehism luteran, la
Sibiu la.anul 1544, Sub influenţa ideilor înnoitoare
luterane, diaconul Coresi dă la iveală, la Braşov, ti-
păriturile lui româneşti, şi. tot sub influenţa acestor
idei, şi chiar cu ajutorul material al Saşilor dela
Braşov, se fac în a doua jumătate a sep, al XVI,
mai multe tipărituri •româneşti în Ardeal, tipărituri
extrem de interesante pentru istoria literară a nea-
mului nostru. Datorită influenţii luterane iau naştere
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MJHAT VITI-AZL'L, 15131—Itol
<Ilaa3 :':fK.a di'U CU'jiu. Ilin .V, Jo^u.- Portretele

Iwsmlor Romani, îo).

în Ardeal «i ptimsh scorie româneşti la Braşov, Geoa-
gin. Lugoj. Caransebeş, Haţeg şi Sălişte cum şi în
Moldova, Academia (lela Cotnari, pe vremea lui Ivra-
clidţi Itepot. I„u aceasta funcţionează, o bucată de
vreme «i profesorul dispar pcucer, ginerele lui Me-
hochton, unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori
ai 1«i Int«î

UNITARIAN
ZKK. Spre deosebire de cultele ex-

mai sus, cultul unitarian se caracterizează

prin negarea dogmei Sf. Treimi şi a tuturor conse-
cinţelor care decurg din această dogmă. Unitsuisnml
este raţionalist, de aceea este şi antitrinitarist. Io.fit
diu reforma religioasă care a frământat Hiseiica
creştină a Apusului în sec. al XVI-lea, iinitaiişiiuii
nu este altceva decât un ecou îndepărtat al tlwcu-
ţiunilor trinitare, care au turburat timp înclohuiRat
în Orient liniştea Bisericii în primele secole ale creşti-
nismului. Cel care a formulat doctrina luiitariKjnnliii
a fost Faust Socinius, italian de origine (%539 .i'»»4^
De aceea unitarismul mai este cunoscut =>i *,\\h n\\mv\v-
de socinianism. Uuitarismul descăttişindu-se din lanţul
solid al disciplinei şi tradiţiei bisericeşti prochimen
unică normă de conduită pentru credincios: lijliliu.
Dar şi aceasta trebue să cedeze în faţa raţiunii, hi
afară' de cetirea Eibliei, un rol foarte mare are îu
cultul unitarian, ca de altfel în tot protestantismul,
predica. Concepţia itnitarismuhii despre sf. Taine
este că ele nu sunt indispensabile. Dealtfel unităţii
nu acceptă decât numai doua Taine şi anume ^ Bo-
tezul, ca o dedicaţie spirituală a credinciosului Iui
Hristos, şi Euharistia ca o amintire a lui Hrîstos.
După concepţia unitariană preoţi pot fi deopotrivă
şi femeile. Multe dintre bisericile unitariene avi ofilit
o liturghie a lor proprie. Fiind im cult în cure ira-
ţionalul este cu totul înlăturat, vmitarismul im-şs
poate recruta adepţi decât în lumea cultă.

ORIGINEA CULTULUI UNITARIAN IN ROMÂNIA.
Faust Socinius, doctrinarul uiiitarisnmlui fiind per-
secutat pentru ideile sale în Apus, găseşte adăpost
în Polonia, unde înfiinţează o biserică nui Lariutiii
şi mai multe şcoli. Din. Polonia ideile lui s« răs-
pândesc şi în Ardeal. Aici Francisc David înfiin-
ţează o biserică unitariană la amil 1568, Principele
loan Sigismună recunoaşte Biserica imitariajiă «lin
Ardeal printr'un act în care o enumără alături «le
celelalte Biserici existente în Ardeal. De atunci BU
serica unitariană începe să se desvoltej cu greu însă,
din cauza concepţiei ei religioase raţionaliste. Ideile
unitarismului nu izbutesc nicidecum să treacă gra-
niţa în Vechiul Regat.

ORGANIZAREA BISERICII UNITARIAN].-; DIN
ROMÂNIA. Biserica unitariană este autonoma, în
sensul ca se administrează şi guvernează prin legi şi
norme bisericeşti alcătuite în sfera proprie consti-
tuţională, în cadrul legilor Statului şi sub inspec-
ţiunea^ lui. Ea este organizată după următoumn
gradaţiune: a) Comuna bisericească {parohia}, cu
organele ei reprezentative şi executive: adunarea
parohială, consiliul gremial (numit şi presbiterhi sau
consistoriu domestic), scaunul şcolar şi judecătoria
disciplinară, b) Protopopiatul, cu următoarele organe:
adunarea protopresbiterială, judecătoria clisei pliniU'iî,
comisia şcolară, scaunul de instrucţie, fiecare dintre
acestea cu funcţionarii respectivi, şi c) eparhia, cu
organele ei: consiliul superior eparhial, consiliul'su-
perior sinodal şi consiliul reprezentativ eparhial.
Biserica unitariană aTe îu fruntea sa ttn episcop, cu.
sediul la Cluj, cum şi doi pritn-epitropi, fiecare dintre
aceştia putând reprezenta deopotrivă Biserica uni-
tariană înaintea Guvernului şi autorităţilor. Pentru
pregătirea clerului . unitarian funcţionează la Cluj
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lin Institut teologic (Academie), eu un curs de 4 ani.
I)A"J']{ STATISTICIC. După datele recensământului

din 1930, umtavionii eonstitue. 0,4 % din populaţia
Ţării. Pentru în t reţinerea cultului unitarian s'a înscris
în bugetul anului !<«<>---1037 sunin de tei 3.347.350.

<l[iitK! ui

M) ARMlţANO-GRKCOKIAN

nu
V--li (i, au

Ă

'KUlZAKIi. Diseuţiunilo cluistologict; care
t»l. Orientul creştin în cursul ocolului al
unt renul: deopotrivă iji Hiserica armeană

•iala iu cursul secolului al Ill-lea de către Sj.
•• Lumi-

nătorul. I,ip- [..,
sită de expe- \ .: ' .
rienţii subtilei
moţa f i/.iec-.
greceşti, care
dealtfel alcă-
tuia tot fon-
dul disciiţiu-
nilor christo-
logice, .Biseri-
ca armeană,
(jiu aversiune
faţă de învă-
ţăturile rătă-
cite ale Ini
Nestoriu.eure
deosebea în
chip desăvâr-
şit cele două
n a t u r i în
Domnul ITris-
tos, alunecă
într'o rătăcire
tot atât de
mare, sice.cu
a lui Kutihiu,
care confunda cele două naturi în persoana Domnului
Hristos (nionofizitisin), Ca o consecinţă Hiserica amica-
li Ji~gregori sin ii ii intercalat în imnul Trisaghion cuvin-
tele, «cure Te-ai răstignit pentru noi». De altfel ea nu
arc în simbolul credinţei adaosul << Vilioque», respinge
mvuţat.uni despre, purgatoriu, ca şi supremaţia papei
dala Roma. Săvârşeşte botezul şi ungerea cu Sf.
Mir cu şi Biserica Ortodoxă. Săvârşeşte Sf. Iţitlm-
ristici cu uziniii şi vin neatnesteeat cu apă; Taina po-
cfihiţil ca Hiserica rninuiio-catolicu dulci care a îm-
prumutat încă <lc timpuriu gradele preoţiei. Con-
cepţia despre Taina .sfântului Maslu este aceiaşi ca .şi în
Iîitîcrîcţi (iitadoxu.; uuiuui eoncepţuuiea asupra. Tai-
nei Nuntii se deosebeşte. In ceea ce priveşte liturghia

1'AYllIAR.mA IMN riUOmiI!{JTI
CTITORII'. A. X.Vl CONftTAM'XIN (JEţKUAN UlţT,A

,, . 1I1LU 'munte de cea de a doua
:ea 1 iim. Conmiutiiţile armene disiMoidova
sa rtv mtţii.u«,iscâ i\<. vienţn lor religioasă. îşi

zidesc locaşuri de cult: la lhtuşani, la anul 1350, la
laşi ki anul 1303 .şi cu timpul şi în uite oraşe din
A'orduf Moldovei. In secolul al XV-lea, cuinimWţUe
iirmi'iui se găsesc constitui te chitir înti'un episcopat
cu .sediul la Suceava. Aciwt cjiiscopat armean din
Moldova, nu este cunoscut decât în sec, ni XV-lca
şi la începutul ITIHÎ ut XVHeu. Toi; cam ilin timpul
Hwstu diiti-axu şi coiiiunitilfile armene din restul Ţării,

O.RCANI/.ARIvA JII«l-;klCII ARMUANO - (JlllţClO-
KilţNlî DIN
IIQUÂKÎA.
Comunităţile
armene din
România se
găsesc astăzi
constituite,
din punct de
vedere reli-
gios, îutr'un
e p i s c o p a t ,
Cfixe are se-
diul la Bucu-
icşti, (I^egea
pentru înfiin-
ţarea episco-
patului ar-
meano-grego-
•riaii este pro-
mulgată la 31
Iulie 1931).
Iţpiscopatul
armeano-gre-
gorian este
organizat în
conformitate
cu Statutul

organic şi administrativ al sări, promulgat la. 25
Noenivrie 1931, Din acest .Statut vedem că Bi-
«firieu arjueano-grcgoriauă reglementează, conduce
şi a< Inii 11 îs treaza în cliip autonom toate afacerile
sale religioase, culturale, fiuidaţionale şi epitro-
peştî, păstrîludu-şi numai, o legătura dogmatică
şi canonică cu Catolicosut din Kciiniadzîn (aili. 4).
Organele centrato a te eparhiei sunt: a) Adunarea de-
legaţilor eparhiali (congresul eparhial, alcătuit din
capul eparhiei, vicarul şi cei doi protopopi ai Bisericii.
nnuenno-jţregorieiie, cari sunt membri de drept, şi
din 3 delegaţi ai clorului eparhial şi 30 delegaţi nii-
reui. li) Consiliul, eparhial şi comitetele eparhiale.
Consiliul eparhial este organul executiv şi reprezen-
tativ al Congresului eparhial şi este compus din 9Bisericii anncaiio-gregoriene este o compilaţie fă-

cută foarte du timpuriu după liturghia sfântului consilieri aleşi de congresul eparhial pe timp de 4
lucob şi a .sfântului Ionii Hrisostoin. ani. Consiliul eparhinl desemnează trei comitete

O.K I (i I NI ţA C TTjyr ri,F,TJ i: ARM] CANO-GK.K OO ETAN

IN K.OMAN1A. Nemimăratele calamităţi pe care le-a
adus vremea asupra Hisericil atineano-gregorieue
şi spiritul întreprinzător şi negustoresc al armeni-
lor f-a făcut ,să ciuigrcKC încă de timpuriu din
Armenia către Kuropn, stabiliudu-sc o bună parte

_.._ . ... eparhial
eparhiale: 1. comitetul spiritual bisericesc, 2. eonii-
td;ul cultural şi 3. comitetul economic (eforia),
c) Cetworii eparhiali, aleşi odată cu consiliul eparhial
pe un termen de 4 ani. d) Capul eparhiei (araciuot),
ales conform canoanelor Bisericii apostolice armene
de către delegaţii tuturor parohiilor cari compun
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congresul eparhial (art. 51). In ajutorul său, capul
eparhiei mai arc un vicar, cu gradul de arhimandrit
sau episcop, doi protopopi şi un revizor eparhial,
ICI se aleg tot de consiliul eparhial şi sunt recoman-
daţi apoi Ministerului Cultelor spre a lua act de
numirea lor. Comunităţile religioase armeano-gre-
goriene poartă numele de parohii. Ele coustitue,
eu toate la uu loc, eparhia, Ptv-
rohienii se împart în două ca-
tegorii: cu drept la vot şi fără
drept la vot. Cei dintâi trebue
să fie Ia curent cu plata tutu-
ror dărilor către parohie, im-
puse de organele în drept.
Personalul parohiei se compune
dinti'un preot şi unul sau doi
cântăreţi. Organele parohiei în
afarg. de preot şi cântăreţi, cari fac
parte ca membri de drept din
adunarea parohială sunt: a) aâu-
%avea parohială, b) consiliul pa-
rohial (epitropia), c) comitetele
parohiale şi d) comisiuuea censo-
rilor,

DATE STATISTICE. Cultul ar-
meano - grego riari n ti m ară cea
50,000 credincioşi, cu toate că
numărul armenilor din Ţară este
cu. mult mai mare. Aceasta se
întâmplă însă clin cauză, că în
decursul timpului, mulţi dintre
armeni au îmbrăţişat credinţa or-
todoxă, iar alţii au îmbrăţişat
credinţa catolică devenind, con-
form cu Concordatul, catolici de
rit armean şi fiind înglobaţi în
episcopatul armean dela Gherla,

F) CULTUI, MOZAIC

CARACTERIZARE. Cultul mo-
zaic este profesiunea de credinţă
care are la bază cele 10 porunci
date de Dumnezeu evreilor prin
Moisi (decalogul), la ieşirea lor din
Egipt, pe vremea lui Minephtah
succesorul lui Ramses II. Cel
dintâiu organizator al cultului
mozaic, a fost însuşi iluminatul
de .Dumnezeu Moisi, care în cele
cinci cărţi scrise de el (Facerea,
Ieşirea, Iveviticul, Numerii şi Deu-

CONSTANTIN C O V B A ,
DOMN A.I, ŢARn ROMS.HF#ri, I6â& —

(După fresca <Jln Mănăstirea Polovracl, Dlfl
' lorgsi: Portretele Domnilor Români)

toare, După dărâmarea Ierusalimului, concepţia re-
ligioasă a ebreilor sufere o oarecare modificare, Ne
mai existând templul uncie se puteau aduce jertfele,
cărturarul lohanan ben Zakhai, reaminteşte ebreilor
că ceea ce voieşte Dumnezeu este mila, iar nu jertfă
şi fundează în micul orăşel de lângă Ioppe, labne,
centrul unui nou iudaism care avea ca element esen-

ţial nu jertfa, ci studiul căiţilor
şi învăţăturii lui Moisi. In jurul
învăţăturii lui Moisi formase încîl
de mult un imens material de cu-
getare, pe care pentru prima oara
nişte învăţători (tanaimi). Încep
să-1 prelucreze. Pe la anul 200 tot
acest material de cugetare este
adunat într'o operă care poailii
numele de Mişna. In afară de
aceasta, despre cele cinci cărţi
ale lui Moisi (Tara), s'a ivit cu
timpul o întreagă exegeză, adică
un complex de comentarii. Adu-
nate, ele au dat naştere Miâra-
ptltti. Legile propriu zise, rezul-
tate din Tora, au fost strânse !a
un loc într'o colecţiune Balacha,
iar poveştile şi fabulele răsfoite
în jurul textelor biblice au alcă-
tuit Baggada. După alcătuirea
Mişnei apar amoraimii, adică un
fel de comentatori ni Mişuei,
după cum tanaimii fuseseră co-
mentatorii Torei Din comenta-
riile şi adnotările amoraimilor i:i
naştere Talmudul, numit uneori şi
Ghemara, Talmudul apare în două
redactări: una palestiueauă sau
iemsalimiteană, dela începutul sec.
al V-lea, şi alta babiloneană dela
jumătatea aceluiaş secol. Către ju-
mătatea sec. al X-lea, se ivi o
nouă nu'şcare însemnată în sânul
iudaismului: mişcarea cabalislă,
caracterizată printr'un profund
accent de misticism, Punctul cen-
tral al preocupaţiuiiilor şi apecu-
laţiuuilor cabaliste 1-a format do-
rinţa de a străbate prăpastia din-
tre lumea de jos şi cea de tîus,
cerească. Cartea cea cu mai mult
răsunet în rândurile evreilor de
pretutindeni, Inspirată de aseme-
nea de preocupaţiirni cabaliste este

teron.om.11l), a stabilit în cele mai mici amănnn- Zohar (Strălucirea). Misticismul care caracterizează
ţimi toate cele referitoare la cultul ebreilor, care
după numele său s'a minut şi cult mozaic. Până
la dărâmarea templului dela Ierusalim {70 p.
Chr.), cultul mozaic ajunsese la o mare înflorire.
Templul din Ierusalim, cu jertfele care se adu-
ceau aici şi numai aici, a cultivat în cel mai înalt
grad ideea de unitate a poporului ebreu, iar origina
dumnezească a Legei sale, i-a. inspirat o deosebită

întreaga mişcare cabalistă a luat însă şi forme con-
crete în nenumărate turburâri mesianice. Dintre
acestea cea mai însemnată a fost chasidisntul (sec,
al XVIII-iea). Dela revoluţia franceză (1789) şi până
în preajma marelui războiţi (1914), iudaismul de pre-
tutindeni se caracterizează prin două tendinţe; una
de emancipare politică, combătută de reacţionarismul
diferitelor State interesate, şi cealaltă de asimilare a

mândrie în mijlocul celorlalte popoare înconjură- iudeilor în massa cetăţenilor Statelor în care vieţuiau,
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combătută de năzuinţele naţionalismului iudaic tra-
diţionalist.

O M GINEA CULTULUI MOZAIC IN ROMÂNIA.
Despre cele dintâi aşezări evreeşti din România măr-
turisesc documentele începând cu sec, al XVI-lea.
Mai înainte de această dată documentele nu vorbesc
decât despîe negustori evrei cari cutieeiau Ţara.
Iva 1579 Petru Şchiopul îi alungă din Moldova, dar
IEI câtăva vreme (1588) îi găsim din nou în relaţhmi
îmne ctt moldovenii, I,a 16x6 trăia la Iaşi un rabin
vestit Solomon hen Aromi. Iii sec. al XVJI-lea începe
imigrarea evreilor în numai- mare din Polonia. Iîî
populează târguleţele clin Nordul Moldovei, se fixează
chiar şi pe la .sate. Pravilele lui Matei Bmarab
(1640 şi 1652) şi Vasile Lufiu {1646) vorbesc
în repetate rânduri despre evrei. I,a sfârşitul sec.
al XVII-lea ovgani»aţiile evreilor sunt recunoscute
ca bresle. In fruntea breslelor se găsea chiar în sec,
al XVIII-lea câte un staroste, iar comunităţile e-
vreeşti dintr'o regiune aveau în fruntea lor pe mafele
staroste. In Moldova găsim în sec. al XVIII-lea insti-
tuţia hahanibaşiei. Hahanibaşa, cu reşedinţa la Iaşi
avea în jurisdicţia sa pe evreii din amândouă Princi-
patele. Bl avea asupra lor nu numai autoritate reli-
gioasă, ci şi judecătorească. Instituţia hahambaşiei du-
rează piină la jumătatea sec. al XlX-lea, De acum îna-
iiitej comunităţile evreilor sunt conduse de reprezen-
tanţii lor cari poartă numele de epitropi. Ele îşi con-
struesc sinagoge, şcoli şi institue societăţi cu scopuri
filantropice şi umanitare. Până la Regulamentul Or-
ganic (1832) evreii se bucuraseră de anumite drepturi:
cei veniţi în Ţară din. vremuri mult mai vechi, erau
consideraţi ca pământeni şi numai cei veniţi de cu-
rând nu aveau drepturi. Regulamentul Organic îi
consideră pe toţi fără drepturi, De mişcarea dela
1848 profită şi evreii pentru a-şi cere drepturi poli-
tice. Domnitorul Cuza îi considera Români de rit
israelit. Articolul 7 din vechea Constituţiune dădea
putinţă evreilor să dobândească individual cetă-
ţenia română declarând ca «deosebirea de credinţe
religioase şi confesiuni nu va constitui în România

rnsiuucA B:N i.-AGAHAS.'c'rrroRiH A I,UI JIEANCOVIÎANU
Catcdralfi n episcopiei roiuftne unite între I Î 2 D ~ I ? 3 7

EPISCOPUr, UNIX IOAN INOCnENTlE MICTT, 1738—I/JI
luptfttor pentru dreplurlîe Bisericii şi ate poporului roln&n,

ctitorul Blajului

o piedică la dobândirea drepturilor civile şi politice
!ji la exerciţiul lor ». Iwreii cari au luat parte la. răz-
boiţii dela 1877—1878 au fost împământeniţi în
bloc. In fine noua Constituţiune prin art. 133 ratiiică
trei decrete legi succesive, declarând încetăţeniţi
pe toţi evreii cari mi erau de supuşenie străină din
Vechiul Regat.

ORGANIZAREA CULTULUI MOZAIC LN R01IÂ.NIA.
Spre deosebire de celelalte culte, cultul mozaic
nu are o autoritate cultică centrală care să înglo-
beze în sine pe toţi evreii din România. Legea
•pentru Regimul General al Cultelor, vorbind des-
pre cultul mozaic, adaogă în paranteză, «CM dife-
ritele sale rituri t. De aici ar rezulta căj dacă luat în
întregime cultul mozaic nu are o organizaţiune uni-
tară, el are cel puţin o organizaţiune unitară după
rituri, Şi totuşi nu este aşa. Cultul mozaic îşi are o
organizare numai pe comunităţi, autonome una
faţă de cealaltă, făcâlidu-şi adesea concurenţă, având
fiecare statutul şi regulamentul său propriu fără
nici o relaţhme cu celalte comunităţi decât numai
îii ceea ce priveşte doctrina şi aspiraţiuntle ritului
clin care face parte. Locaşul de cult al comunităţilor
evreeşti este de dotiă feluri: a) sinagogă (templu
mare) şi casă de rugăciuni (templu mic). Pe lângă
fiecaie sinagogă şi casă de ragăchini se găseşte câte
unul sau mai mulţi rabini. Rabinul trebue să fie
absolvent al unui seminar teologic ieşivot angajat
cu contract de către comunitate, îndatoririle lui
sunt de a da toate explicaţiile ce i se cer despre otice
lucru relativ la cultul mozaic, de a judeca şi hotărî
în divorţurile religioase, de a supraveghea pe hahami
în ceea ce priveşte prepararea cărnii curate (cuşer),
de a observa prepararea tizimelor pentru sărbătoatea
Peşali, de a ţine cuvântări de învăţătură religioasă,
etc, Pe lângă rabin, fiecaie templu evreese mai are*.
un predicator, care nu este indispensabil şi care îri
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O VUIHÎRU A BLAJULUI Vlîcinu, DIN TIMl'UI, EPISCOPULUI X'IÎTJUJ rAVIÎI, AROJî, 1732—ţ;rfi4
Inspirată de o stampa, operă a xllografuliit Vlaim, în n Votiva Apprei-'ntio « a lui Petre Tektld

PALATUI, ÎISTB.0FOt,lTAN DIN CERNĂUŢI
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afară de faptul că predică nu mai fire
nici o «ttă legăturii cu sinagogii; unul
sau mai mulţi htihiuni, însărcinaţi cu
tăierea rituală a păsărilor şi a animalelor
şi uu (uiiitor. Comunităţile cvreeşti diu
România sunt unele de rit spaniol, altele
<le rit ortodox şi altele în fine de rit
rejornitit. Kvnni de rit spaniol scpharditn
Lşi lea^u originea de strămoşii lor alun-
giţi din Spania la 2 August: my>„ Ki
suiif veniţi îu România prin >Sud şi ttiul-
\V:;I şi se disting printr'un port foarte
îngrijii şi prinlr'o limbă aleasă. In iifară
de aceasta eî nu pe lângă lahnutl un co-
dice ril.ual şi religios după cure secolului.:,
intitulat Sul hun Aruh, operă a celebrului
loaij Kaiv, care caută să dea directive şi
unitate vieţii religioase uvreeşti. fîpiu
deosebire de ci, evreii de rit ortodox,
aakeiitixim, sunt bigoţi şi strict obtjervanţt
ai preceptelor talmudice. TU au ca limbă, isc
proprie şi limbă de cult idişul, au
trăit şi mai trăiesc pe aloeurea în ghatki-uri şi sunt
veniţi în România prin Nord, din Polonia şi Germania.
J11 ceea ce priveşte ritul neo-ortodox şi cd reformat,
ele nu se găsesc decât în Ardeal, ca o consecinţa a
corturilor religioase, diu Ungaria din secolul trecut,
Jîvreii de rit ,n<!o-ortodox sunt mult mai habotnici
decât cei de rit ortodox diu Vechiul Regat, pe când
reformaţii «au neulngii, simt asimilabili şi ca atare
culţi. In Bucureşti e constituită Comunitatea izraeliţilor
de rit spaniol, încă dela 1730, ca o iiistituţmne de cult,
instrucţiune şi caritate, Iţa este recunoscută ca per-

Mta'KOl>0T,IA DIN lAfJf IN 1S45
1 <&<t J, Rty dlit * Album de dotuc vues ite Io viile de Inssy t

soaiiă morală şi juridică şi Uniunea comunitarilor
cvreeşfi din Vechiul Regat, constituită îu anul 192S.
Hvreii au un şef rabin la Bucureşti, care este şi repre-
zentantul comunităţilor evrecşti îu .Senatul Ţării.

WM<) STATlţmeiţ. ] lupă datele recensământului
din 1930, credincioşii mozaici constitne ^2 % din
populaţia 'purii. Ki sunt organizaţi în comunităţi,
iar comunităţile au sub supravegherea lor siimgo-
gcle, „casele de rugăciune şi personalul de cult.
Sunt în total 922 de «inagoge şi casc de rugăciune,
şi 731 rabini. Pentru formarea personalului citltic
există un Hcinimu teologic ieşivot, înfiinţat la Bu-
cureşti în 1927,

Ca încheiere este bine să spunem că evreii din
RoHituiitij afară de cei spanioli şi de cei refotmaţi,
efirî înţeleg să fie şi să rămână deabrăcaţi de orice
pretenţiuni naţionaliste evreeşti, se sinit a fi o
naţiune deosebită, De aceea constituirea utiiuuei
comunităţilor evreeşti clin Vechiul Regat, Ia anul
KJ2S, nre, în primul rând, uu scop naţionalist şi'nu-
mai mrti pe urmă un scop religios.

MOIIAMliDAN

VKNW.MIN COHTACIIK, MITHOl'OI.I'i'tJI, WOJ,DOVIţt

G) C

CARACTERIZĂRI';, Cultul niohaiiiedaii, ca şi cultul
moKaic şi cultul creştin este un cult monoteist.
Intoinectoi'ul lui este Mohtwtcd, iar cultul datează
din anul 622 ct, II. Cre/.ul musulmnn este urmă-
torul: <t Alinii este Dumnezeu şi Mohamed profetul
aflu», învăţăturile lui Mohamed, discursurile şi
decîxKniiic lui se găsesc înscrise în Cor a» (IÎ1-
Qur'an, lectura) cartea sfântă a niohainedatulor. Ea
este alcătuită din 114 capitole numite surate. Moha-
luedaiiii i\'au icoane; cred în nemurirea sufletului,
în răsplata sau daninaţia vecinică, se.circtimcid,
au un post de o lună (ranmdnn), când ziua se po-
steşte cu cea anat mare stricteţe, dar noaptea este
îngăduit să- se mănânce şi să se petreacâ, au apoi
nenumărate ftbiuţiuni, cinci rugăciuni pe zi când
se întorc cu faţa elitre Mecca, Bi nu au cler ai celelalte
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culte; att totuşi persoane însărcinate cu explicarea
Coranului şi cu îndrumarea religioasă.

ORIGINEA CUI/ruLUI MOHAMIÎDAN DIN ROMÂ-
NIA, întinderea mohamedanismuhii cu sabia pe
toată suprafaţa pământului este un precept al Cora-
nului. In sec, al XV-lea, musulmanii pătrund în
Peninsula Balcanică, întinzându-se din ce în ce mai
mult către Nord. Istoria neamului românesc este
stropită timp de secole cu sânge românesc vărsat
în luptele cu turcii pentru păstrarea credinţei creştine
şi a gliei strămoşeşti. La 1877—1878, un ultim răz~
"bolii ruso-turco-român, încheie această vrăjmăşie,
Până la această dată însă avuseseră
loc multe aşezări turceşti în Ţara
Româneasca. îndeosebi turcii
s'au aşezat mai solid în Do-
brogea, unde şi-au construit / '
moschei, constituindu-se /
în comunităţi religioase.

ORGANIZAREA
CULTULUI MOHA-
JIIÎDAN DIN ROMÂ-
NIA. Comunităţile
musulmane din. Ro-
mânia simt consti-
tuite în faini niuj-
iiate: a) la Caliacra,
b) la Durostor, c)
la Tttlcea şi d) la
Constanţa. Muftia-
tele au însubordinea
lor comunităţile mu-
sulmane dintv'un ju-
deţ, 0 comunitate mu-
sulmană în afară de cele
diu muftiatele de mai sus
există 3a Bucureşti şi alta la
Ada-Kale. Persoanele însărcinate
cu explicarea Coranului şi îngri-
jirea moscheilor de pe lângă fiecare
comunitate musulmană, sunt; hatijiul,
însărcinat cu citirea rugăciunilor şi ex-

III.
(SECTELE)

MITROPOLIA DIN
Anastasiei, (iot

Vodă, reconstruită î« sc«. XIX

0 consecinţă gravă a reformei religioase din sec.
al XVI-lea şi a principiilor formulate de ea: Biblia
singura autoritate în materie de credinţă şi libertatea
individuală în interpretarea ei, singurul dreptar, a
fost ivirea încetul cu încetul a o mulţime de aso-
ciaţiuni religioase cu scopul înţelegerii şi promovării
învăţăturii date de Dumnezeu oamenilor în Biblio.
Asociaţiunile acestea religioase, cunoscute îndeobşte
sub numele de secte au început să se întindă numai

datorită faptului că au ştiut cum sii
exploateze, pe de o parte, ne-

mulţumirile diferiţilor membri
ai Bisericii cerştine, iar p&

de altă parte ignoranţa al-
;«i. tora, Sectele au luat naş-

tere, fie în urma unct
tendinţe mistice, fie a.

uneia raţionaliste. Şi
într'un caz şi în alint
ele au ajuns la cele
mai mari absurdi-

• taţi. Legea fzntm
Regimul General al
Cultelor în art. 24,
motivată de acest
fapt, declară: « Sunt
cu desăvârşire inter-

zise, sub sancţiunea
pedepselor prevăzute

de codul penal, acele
asociaţiuni religioase care

propagă doctrine de natură
a aduce atingere legilor de

organizare ale Statului şi îustî-
tuţiunilor sale şi care prin practi-

cele lor rituale contravin bunelor
moravuri şi ordinei publice». Iar IDeci-
ziunea Ministerului Cultelor Nr, 114,119

din 1933 împarte asociaţiunile religioase
plicarea coranului, imamul, însărcinat cu cetirea Cora- în asociaţiuni religioase îngăduite şi prohibite.
nului şi cu rugăciunile în caz de boale şi de înmor- Asociaţiunile religioase (sectele} îngăduite
rnântări, muezinul, care este un fel de îndrumător al
rugăciunilor care se fac zilnic la templu, turhedantl,
un fel de călugăr musulman pe lângă unele moschei

i hd i l h i

Asociaţiunile religioase (sectele) îngăduite
România sunt:

a) Asociaţinnea religioasă baptistă, care îşi trage
numele de acolo că pune mare preţ pe botez. Nu se

şi sittmegnd, curaţitorul moscheii. Personalul acesta, pot boteza însă decât oamenii maturi, pentru ca
ca şi personalul şcoalelor musulmane inferioare este îuiaiai ei pot ii conştienţi de măttunshea pe cam
pregătit de un seminar musulman care funcţionează o fac. Ei nu admit ierarhia bisericească, căci admit
în Medgidia, jud. Constanţa. Tânărul care a terminat numai o biserică spirituală. Resping Sf. Tradiţhuie
seminaiul acesta poarta numele de hoge şi poate ca şi orice autoritate în materie de credinţă, Sub
îndeplini ca membru al cultului atribuţiunile de hatip, influenţa calvinismului dau păcatului originar r>
imam şi muezin. importanţă exagerată şi cred în predestiuaţiune, $0-

DA'M? STATISTICE. După datele recensământului tezul şi Euharistia, singurele Taine pe care'le admit,
dm 1930, mahomedanii constitue 1 % âm populaţia Ie concep cu totul altfel decât Biserica creştină. De
ţarii, Pentru nevoile lor religioase funcţionează pe altfel, ei seibează Dumineca şi au trei sărbători mari
Janga moscheile respective 221 hatîpi, 64 imami şi în cursul anului: Crăciunul, Pastele şi Rusaliile; nu
12 mueani. Personalul cultului mohamedan este sunt milenişti ca adventiştii, admit o singură înviere,
subvenţionat de Stat. Pentru întreţinerea lui s'a admit iadul şi muncile vednice şi cred într'o singuri
înscris m bugetul anului 1936-37 suma de lei judecată a lui Hristos. Primele idei baptiste au fost
5.327.325. aduse în Ardeal de croitorul ungur Antonie NovaJt, pe
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la anul 1870. In Bucovina şi în Vechiul Regat ideile
baptiste au pătruns după anul 1918. Asociaţia re-
ligioasă baptistă din România, ale cărei drepturi au
fost recunoscute şi de jurnalul Consiliului de Miniştri
Ni. 2680 din 1926, este organizată după naţionalităţi.
Astîel sunt 35 comunităţi baptiste române' cu 1672
case ele nigăciune şi cu vm numai- de peste 25.000
credincioşi; 55 comunităţi baptiste germane, cu 1141
case de rugăciune şi cu peste 20.000 credincioşi şi
15 comunităţi baptiste maghiare, cu 300 case de rugă-
cimii1 şi cu cea Gooo credincioşi.

h) Asociaţia religioasă adventistă de ziua şaptea.
Se numeşte adventistă, fiindcă adventiştii învaţă
că I-Iiistos va veni a doua oară în timpul cel mai
scurt şi se numeşte de ziua şaptea pentru că ei dau
o atenţie foarte mare sâmbetei, legând toată mân-
tuirea de Vechiul Testament. Ei admit mileuismul,
adică învăţătura că Hristas va întemeia la a doua ve-
nire o împărăţie de o mie de ani; nu admit iadul şi
nici muncile vecinice. Cred că vor fi două judecăţi ale
lui Hristos, şi ca atare două veniri ale lui. In ceea ce
priveşte celelalte puncte de credinţă şi practice re-
ligioase, ei se aseamănă cu baptiştii ca şi cu toate
celelalte secte. Asociaţia religioasă adventista de
ziua a şaptea are 520 case de rugăciune, cu un nmnăr
de cea 15.000 credincioşi. Ideile adventiste au pătruns
în România tot pe la anul 1870, fiind aduse de un
fost preot romaiiO'Catolic care trecuse la adventism,
Miliaîl Czehowki. După război, în anul 1920, se
organizează «unirea comunităţilor evanghelice alo
adventiştilor de ziua a şaptea din România». Comuni-
tăţile adventiste se grupează în conferinţe: a) con-
ferinţa Munteniei de Est, cu sediul la Ploeşti; b) a
Munteniei de Vest cu sediul la Bucureşti; c) a Mol-
dovei de $ud cu sediul la Focşani; d) a Moldovei de
Nord cu .sediul la Iaşi; e) a Transilvaniei cu sediul
la Chij; f) şi a Banatului şi Crişanei cu sediul la
Timişoara.

c) Asociaţia religioasă a lipovenilor. Lipovenii, din
punct de vedere religios sunt o ramură a rascolnicilor
din Rusia, Doctrina lor se găseşte expusă în lucrarea
întitulată «Praştia» care a fost tradusă şi în româ-
neşte la Mănăstirea Neaniţu. Spre deosebire de sec-
tele ieşite de pe urma reformei religioase, secta lipo-
venilor a rezultat de pe urma unui respect prea
strâns .şi prea îngust faţă de datinile şt tradiţiile bi-
sericeşti, Doctrina Iov religioasă este superficială;
.mai însemnat este faptul că ei cultivă celibatul, că
socotesc arderea pe rug ca un suprem sacrificiu şi că
aii la liturghie o mulţime de practici bizare, Lipovenii
au pătruns mai întâiu în Bucovina (1724) şi apoi în
Basarabia şi JJobrogea. Ei numără cea 50.000 cre-
dincioşi şi simt conduşi de un episcop, cu reşedinţa
Ia Fântâna Albă în Bucovina.

c) O alta asociaţie religioasă, care este îngăduita
mimai provizoriu în Bucureşti, este asociaţia reli-
gioasă a creştinilor după Scriptură,

Asocinţiunile religioase (sectele) neîngăduiţe _ în
România sunt; secta nazarinenilor, a adventiştilor
reformaţi, a secerătorilor, a penticostaliştilor^ a
inochentiştilor, a bisericii lui Dumnezeu apostolice,
a martorilor lui Dumnezeu (leliova), a stundiştilor,

ANDREI ŞAGUNA, MITK.OPOIJTUI, ARDICAr,Ur,UI, 184S-— 1873
ConsalkUitotul Btsciicii Ot lotloxe dlu Anlcal,

autorul Statutului ci organic din iSfiS

a duhoborţJlor, a molocanîlor şi a studenţilor în Bi-
blie (mileniştilor).

După ce am trecut în revistă toate cultele din Ro-
mânia şi am arătat istoricul, evoluţia si organizarea
lor actuală şi după ce am vorbit şi despre sectele în-
găduite şi cele prohibite, se mai pune o singură în-
trebare: care este procedura legală a trecerii dela mu
cult la altiil? Legea pentru Regimul General al Cul-
telor tratează chestiunea aceasta în art. 44—48 in-
clusiv. De aici vedem că numai cine a împlinit vârsta
de 18 ani poate trece dela un cult la altul, afară de
femeile măritate, care pot face aceasta şi mai înainte
de vârsta de 18 ani. Cine voieşte să treacă la un alţ
cult trebue să anunţe acest lucru în prezenţa a doi
martori, ofiţerului stării civile din comuna unde do-
miciliază. Aici se încheie un proces-verbal, care se
înaintează în termen de 8 zile comunităţii religioase
căreia îi aparţine declarantul. Dacă declarantul nu
revine asupra hotărîtii sale tittip de 30 zile, ofiţerul
stării civile face modificările cuvenite îii registrele
respective, liberând declarantului o dovadă oficială
şi anunţând în acelaşi timp atât comuiutaţea reli-
gioasă căreia a aparţinut declarantul cât şi pe aceea
la care a trecut. Cine trece dela un cult la altul este
dator să suporte toate sarcinile materiale impuse de
statutele cultului părăsit până la sfârşitul anului
în care s'a făcut trecerea. Copiii urmează, religiuuea
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părinţilor lor. Dacă unul din părinţi trece la un alt
cult, copii lui de acelaşi sex, sub etatea de 18 ani
urmează cultul cel nou Ia care a trecut părintele.
Bacă părinţii nu au aceeaşi religiune, tatăl are drept
de a determina fiecărui copil religiunea căreia tre-
bue să aparţină. Copiii nelegitimi urmează religiunea
mamei lor. Deasemenea legea pentru Regimul Ge-
ueral al Cultelor mai vorbeşte de religiunea copiilor
găsiţi şi de a celor adoptaţi, Copii găsiţi, dacă n'au
nici o indicaţiuue cu privire la religiunea căreia apar-
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Stuetura actuală a învăţământului românesc ea
•.şi perspectivele sale în viitor, simt condiţionate, fi-
reşte, de lungii sa evoluţie, eu şi de marile prefaceri
ale societăţii moderne.

Un sistem propriu zis de învăţământ nu a existat
în nici una din ţările româneşti; el nu a fost po-
sibil nieăeri de altfel. Singura formă complex fi de
învăţămfuit era Academia sau Universitatea, care
cuprindea în germene cele trei grade ale învăţă-
mântului actual.

IMuă către mijlocul .secolului XIX istoria învîi-
ţămmtulm KC confundă, aşa dur, cu istoria acestor
Academii. Kte s'au desvoltat, aproape paralele, în
cele trei principate româneşti.

RVOJytJŢlA INVĂŢĂMÂNTUI/UI ROMÂNESC

/!) IN MOLDOVA.

Avem puţine dovezi de existenţa unui sistem orga-
nizat de învăţământ în trecutul îndepărtat al Mol-
dovei. Cartea se învăţa, îu general, în tinda bisericii
cu lUccii HIUI călugării din mănăstiri. Cine voia sfi-şi
aprofundeze ştiinţa, mergea la studii îu străinătate.

Aşa, de pildă, cunoaştem pe fiul lui Petru
Şchiopul, Ştefan, care avea ca dascăl pe călugărul
Teodosie JÎurbovBchi. Călugărul îi preda, «pe lângă
•cetirea Psnltîrei şi a altor cărţi sfinte, socoteli de
•cronologie a anilor trecuţi dela I'acerea lAium şi uite
date capitale»').

Mai gusim însă şi tineri Moldoveni, contemporani
lui Ştefan, elevul lui Barbovsehi, cari urmau Ui marea
"Universitate din Cracovia centru al străinilor, la
l'rulnva, sau în Cer mania.

In afară de călugărul Teodosie, ni s'au păstrat şi
^lte nume de învăţători vechi, dascăli de copii, ca
Moîse din liebricea, căruia i se da cu mândrie titlul
•de «filosoful t>, iar pe o icoană din 15G6, dăruită de
arlumaiKtntwl tipividoa mănăstirii Putna, cetim, în
româneşte: «înţelepciunea au zidit ţie casă*, aşa că ne
putem întreba cu drept cuvânt dacă nu e vorba de o
•şcoala.

lacob Kniclide Despotul, ajuns pe tronul Moldovei,
principe. învăţat care preţuia luminile, poate chiar el
fost profesor la Universitatea protestantă din Rostock,

J) NV lorzii, Istoria UwA(ilvi/lntulni românesc, liucitreşll,
> . 1 . 1 -

a luat hotărîrea de fi înălţa şi în ţara sa cugetul popo-
rului şi a răspândi binefacerile instrucţiunii.

lîl cheamă în Moldova savanţi care-1 admirau şi
înfiinţa cu ei, în Septemvrie 1562, o Academie, în
orăşelul Cotnari de lângă Iaşi. El puse această şcoală
sub direcţia umanistului loati Sommer şi încercă să-i
aducă profesori străini de renume universal între cari
pe Peucer şi pe matematicianul Iohannes Rhoeticus
din. Cracovia,

lohanes Sommer din Pirna 1), născut îu 1541, des-
crie el însuşi creaţia acelei scoale: «De asemenea a
început Despot Vodă .să întemeieze o şcoală în oraşul
Cotnari, fiind strânşi copii din toate părţile pro-
vinciei, de cari îngrijea să fie hrăniţi, învăţaţi, îm-
brăcaţi din. tezaurul său, fiind stabili tă o plată destul
de bună a profesorului, dată fiind sărăcia învăţăceilor.
In vremea aceea ani fost trimis şi eu să predau acolo,
după ce am urnitit întie scribi timp de şase lunia)».

Hommer povesteşte că profesorul său, Hermodorus
Xestnrchus, chemat de Despot ca profesor la această
instituţie, ar fi primit şi a răspuns chemării fostului
sau elev, « dar fiindcă sosirea lui s'a întâmplat tocmai
îu vremea arestării doumuliu, se sice ca s'a, întors
repede în Grecia, dela Dunăre unde ajunsese»3),

Dintre prietenii săi din pribegie chemă şi pe Ionas
Justiis care, până să sosească, a aflat că Despot în-
cetase din vîeaţtt.

I,a Cotnari va fi făcut prelegeri şi preotul polon
Iohannes lyiisinski, care a fost declarat episcop al pro-
testanţilor şi care a fost otrăvit, * iar văduva episco-
pului I,usi;iiHis, o fenice diutr'o nobila familie de
Poloni, şi încă îutr'o vârstă înaintata, fiindcă avea
dela Voevod o vilă în apropierea Cotnarilor unde am
m că fusese întemeiată o şcoală, a fost prădată de tot
avutul de nişte călăraşi, pusă în lanţuri şi, după câteva
săptămâni, spânzurată cu mare cruzime i>ă).

Despot Vodă a jucat un rol cultural european,
iar şcoala dela Cotnari era cunoscută în străinătate,
aceasta o arată Zacharias Orthus, autorul Istoriei

') d Niitus aci Alibiîicfie ripas Sointnenis nreuae Quo
speefcnt ritpes editn. Firna siuis, Nonduiu qtilnquc mens
immeratifun lustru Javeufcne, Cum levis hn-co facili Musa
Inljorc dedilt i>, serie Bommcr în 15O7 dnpil ce termină, o
Istoric a regilor Ungariei. V. Hn»s I'ctrl, op, cil., l>, 43.

a) lontinos SDiuiuerns, Vita Jacobi Despoţae, la &iillc
T.ej'rniict, Daux vles da Jucques Basilicos, Paris, ifi8gu p, 35,

aj Ibid,, op, cit., p, 18.
J) lliid., of>. cit,, ]). .[6—47,
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împăraţilor Otomani, care i-o dedică la 12 Septemvrie mazilii din toată ţara » spunându-le şi sfătuindu-i *cci
1563, dintr'un sentiment de admiraţie şi de recunoş- să-şi aducă copiii la învăţătură, la şcoală, ca să înveţe

orice limbă le-ar fi voia, pentru ca să se afle oameni
învăţaţi şi în pământul nostru al Moldovei, precum
sunt şi printr'alte ţări şi părţi de loc».

Domnitorul nu făcea altceva decât ,să repeta în-
demnul din Muntenia, dela 9 Mai 1746, când s'a adresat
boierilor care se îndepărtaseră dela lumina învăţăturii
'/icându-le: «In pământul nostru vedem că, do o
.seamă de vreme, toţi feciorii de boieri s'au răcit de
către învăţătură, la care mai înainte toată boierimea
avea aplecare spre a-şi da pe fiii lor să înveţe «ă na
pricopsească Ia cartea elinească, iar acum nu ne
putem pricepe din ce pricină s'au lenevit atât părinţii
cât şi feciorii lor a urma aceste bunătăţi de folos şi de
podoabă neamului boeresc, încât au rămas mai proşti
la învăţătură decât alte trepte mai de jos »,

Predecesorul său Nicolae Mavrocordat, om de înaltă
cultură, cărturar el însuşi într'o familie de cărturari, în-

temeiass o noua şcoală la Iaşi.
Nu ştim care era organizarea
nouei Academii ieşene, pentru
care la 3 Aprilie 1714 domnito-
rul primeşte felicitări dela lacov
Mânu din Argos. Ştim atât că
erau doi dascăli de elineşte, unul
de greaca clasică, altul de vul-
gară. Mai era un altul de sin-
voneşte şi un al patrulea fi ca KÎÎ
înveţe pe înţeles moldoveueşteu.
Era deci o şcoală unde se preda
şi în limba ţării.

In câţiva ani, în Iaşi, nuilţit-
mită grijii domnitorului, avem
a=a dar, doua scoale, cu pro-
fesori noui din Constanţi nopol
trimişi de un bun prieten al său

tinţă.
jRîtstui'uarea tuturor tradiţiilor moldoveneşti, dis-

trugerea odoarelor bisericeşti, schimbarea legilor şi,
mai ales, prezenţa episcopului «eu muiere» au adus
Domnului ura poporului şi chiar moartea.

Ioliann Sommer, directorul şcoalei, aflând vestea
marţii protectorului său, fugi la Braşov, unde ră-
mase ca director de şcoală până la 1567, apoi la Bistriţa
şi, în sfârşit, la Cluj.

Cu universitatea dela Cotnari, în cugetul său, Despot
a urmărit şi altceva decât ideia de a protestautiza
orăşelul Cotnari sau Moldova.

Umaniştii italieni fac descoperirea latinităţii Ro-
mânilor ca origine şi chiar ca limbă încă din sec.
XIV. Această descoperire se răspândeşte în întreaga
Europă, odată cu raspânditea umanismului însuşi.

Hra firesc ca Despot, elev al umaniştilor occidentali,
el, care ştia ca latinitatea Ro-
mânilor era un loc comun al
istoriografiei timpului, în ambiţia
lui de principe dornic de fast,
să întemeeze o şcoală superioară
de tip occidental în care diferi-
tele discipline sa fie predate în
limba străluciţilor înaintaşi Ro-
mani,

Sămânţa aruncată de Despot
avea să prindă rădăcini mai
târziu.

In 1644, când cultura gre-
cească dedea o mare ofensivă
în Ţările Române, Vasile Lupu
iundă în capitala Moldovei, Iaşi,
o Academie pe care o dărui
cu mari averi mişcătoare şi o ş p
aşeză sub epitropia mănăstirii »»SFOT VODA, DOMNUJ, MOT.DOVKI, 1361—1363 arhidiacomtl Hrisant, ajuns în
Trei Ierarbi La această Aca M ^ ^ ^ t ^ Z l t T ™ ^ *W ™d«h Hrisant eram
Trei Ierarhi, L,a această Aca-
demie, Domnul «văzând mare
lipsă de dascăli, buni învăţători în ţara noastră..., au
aşezat prin a sa chemare dascăli buni şi râvnitori
la învăţătură dela Kiev... şi dela Preasfiuţitul
Mitropolit Mogbilă, Arhiepiscopul Kievului, ca să
fie spre învăţătura şt luminarea minţii copiilor
pământului nostru; iar pentru aceasta, le-au lăsat
lor trei sate, anume: Râchiteuii, Jugauii şi Tă-
nutşenii ce-i zic şi Agiudenii, toate în districtul
Romanului, ca să fie pentru îndestularea şi hrana
acelor dascăli, buni învăţători» 1).

Academia lui Vasile Lupu s'a bucurat în primele
timpuri de mare strălucire. Grigorie Ghica (1727—1733)
i-a dat o nouă organizare. «Au adus dascăli eli-
neşti şi slavoneşti şi au aşezat şcoala de învăţă-
tură))2). ' ' •

Constantin Mavrocordat a mai adăogat Academiei
o «şcoala de învăţătură latinească şi arăbească». Cu
această ocazie Domnul a dat şi un manifest«către toţi

Patriarh. Hrisant eia «n
învăţat al vremii lui, .şi din

iubirea pentru cultură trimetea Academiilor ti iu
Iaşi cărţi latine şi italiene, dintre caii parte din
ele s'au găsit ca dăruite noii scoale domneşti de
greceşte, la 1728 1).

De rezultatele ştiinţifice ale acestor pihne şcoli
iarăşi nu avem prea multe ştiri, Ni se spune «că tinerii
boieri meniţi pentru slujbele publice fie la curtea
domnească, fie în judeţe, îşi dau oarecare osteueftlă
pentru a învăţa turceşte, latineşte, franceza şi italiana;
dar foarte puţini din ei îşi însuşesc întrucâtva limbile
străine2)»).

Un călător, Christoph Wilhelm Î iideke trece prin
Moldova pe la 1764 şi, stând la o mănăstire mai multe
zile, stă, de vorbă cvi călugării, foşti elevi ai Academiei,
ieşene, cari«vorbeau greceşte, latineşte şi italieneşte,
erau cunoscători ai literaturii şi ai poesiei, dar nu
posedau de loc o cultură ştiinţifică ».

*) Uriciil lui Vasile Lupii citat ele C. Erbicemm: Ser-
barea şcolară dela Iaşi. 1885, p, 54;

s) Letopiseţ, tom, III, p, 8a.

•') N. Iorga,-în An: Acad. Rom., XXXVI, p, 801 şl-în
Ist, înv. rom., p. 60. .

aJ Carra, -Hisioire, p. 187, Recorâon, Letlres sitr ta Vala-
chic, p. 108.
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ne lângă fiecare episcopie . .
lângă Mitropolie, prin dania Domnului Giigore
Alexandru Ghica se zidise din temelie, încăpătoare şi
înzestrată cu toate cele necesare şi de trebuinţă,
« Academia », care avea şi internat cu 40 şcolari in-
terni. Aceasta e numită în izvoarele timpului: « renu-
mita şcoală /io vas tor înfiinţată înlaşi lângă Mitropolie».

înainte cte mişcarea naţională din 1S21, în Moldova,
în 1S12, după cererea Mitropolitului Veniamin Co-
stache şi a unui tânăr boier,
de o superioară inteligenţă,
Mihail Sturdza, se organi-
zară învăţământul superior
cu caracter românesc. Gre-
cii erau nemulţumiţi de
această schimbare şi au
cerut în 1S18, «să se curate
şcoala de aşa zisele ştiinţe
moldoveneşti, iar Moldo-
veanul să fie strămutat la
şcoala lui moldoveneasca
din Socola»,

Daca la 1820 se putea
vorbi la Bucureşti de o
<f înalta şcoală naţională»,
nici laşul nu stătea mai
pre jos. El avea două cen-
tre mari de cultură româ-
nească : seminarul Venia-
min dela Socola, şi şcoala
de inginerie a lui Oheorghe
Asaki.

Seminarul dela Socola,
era la început (1S04) o
şcoală de preoţie, însă mai
înalta decât cele similare
din ţară. A avut ca primi
dascăli pe Constantin lîua-
che şi călugărul loil.

Şcoala a avut de suferit
in 1806 din pricina ocupa-
ţiunii ruseşti, când a fost
.fi închisă. Xîa s'a redeschis, organizată pe baze cu
totul noui, în 1812. Pe lângă programul bisericesc
se adăoga: gramatica, aritmetica, istoria lumii, filo-
sofia şi limba latină.

In anul .1S13 se întorcea dela studii, din străinătate,
tâtuîfui Gheorghe Asaki, cate era soitit să îndrmneze
poporul ca şi Gheorghe I.azăr în Muntenia, pe calea
culturii româneşti.

Chînr iu anul ce precedă mişcarea revoluţionară,
Mitropolitul Vt-niainin şi cu Asaki, împreună cu vor-
nicul Mihail Sturdza se hotărăsc pentru desvoltarea

-a să aducă profesori români din

care a rămas în Moldova.
Deşi încercarea de a învia cultura rom Am

prin ajutorul dascălilor ardeleni se sdrobi ui
ţări de furia revoluţiei deslănţuite în 183.1, irteiu fil-
mase. Conştiinţa naţională a poporului, ronulii piirai
a fi copleşită, nu însă ucisă.

Intre timp, Academia Vasiliana se dos voi ta tot
mai mult, Se predau acum şi ştiinţele hmlto iile
dreptului, filosofiei şi

MtlIAII, STURDZA, DOMNUI, MOI.D0VBI, iSu
Unul dîu tetormatorii Untversitaiii din Iaşi
(Dnpft nu portret deln Pîitacotecti din Iaşi)

literelor. Aşa, de pildă, în
1830 pe lângă cursudU; ară-
tate s'a introdus, « mul (li-
mită solicitudinii patrio-
tice » a Bpitropiei îf coaielor,
compusă din aceiaşi băr-
baţi ; Veniainm Costache,
vornicul Mihail S tunisia
şi refereiidarul Gh. Asaki,
cursul de legi, compus (lin
dreptul roman şi dreptul
privat român.

Domni toiul Ioiriţtl Smidu
Sturdza la 1828 nşjw.ii la
Trei Ierarhi « unde ileiipu-
rurea a fost o şcoală nunţiu
învăţătura tinerilor» cursuri
la care se învăţa « cu de-
plinătate limba latinească
(maica limbei noastre), re-
ligia, filosofia, biografia,
logica, retorica, poesia, isto-
ria, matematica., nmrnln,
economia pământeasca jjî
politicească, istoria natu-
rală şi arheologia».

Regulamentul Oi'gnuu;,
intrat în vigoare în Mol-
dova la 1832, se ocupa <k*
chestia îiivăţămâiitiiltti iji
fixa învăţământul literelor
la « cursurile slobode; », LUI ii
cupriiideaitistorianatiualfi,
limba greacă modernă,

rusească.
Regulamentul Organic dispunea ca pe lângă Aca-

demie să se deschidă şi un internat (coleghi), Acast
internat s'a descins tot la Trei Ierarhi. Aici se făcea o
deosebire între fiii de boieri numiţi elevi Hau ttlumni
şi fiii de oameni săraci cari se numiau slipaidiştL
Alumiuii locuiau în etajul de sus, iar stipendiaţii în
etajul de jos. Fiii de boieri mâncau la masă cu ta-
câmuri de faianţă, cu şervete, cu pahare de lift ut
pe când stipendiştii mâncau în blicluri de lat . în
timpul lecţiilor ei ocupau băncile din fund; cu t impul

mai silitori erau -ptisi. în primele

limba slovenească şi

a îmbunătăţi programul şcoalelor. O

11 h m a
rilejul

par te din



OR.OANTZAŢIA INVĂ'J*AM.\>!Trl,UI [N ltOMÂXTA
447

principiile Regn lan lentului Organic, în materie de
învăţământ, fuseseră puse în lucrare de viguroasa
adiniuistraţiune a generalului Kiseleff, ajutat (le
Kpitropia Şcoalelor,

In acest timp, cel care se preocupa mult de localul
şeoalei .şi de corpul didactic era (îlieorfţhe Asaki. Ale
Utî erau publieaţiunile şi el obţine dela Kpitropie fon-
duri pentru trimiterea tinerilor la studii în străinătate.

In amil iK.'Vf mi număr de elevi o înciudând cursurile
îinianioarc în Academia Vasiliană » au fost aleşi • -
.şapte la număr • de către Kpiti'opie, dintr'ucoi ce
şfiun limita germană şi latină, .şl au fost trimişi la
Vk-iKi «spre a se aplica la diferite ramuri ştiinţifice».
Au fost trimişi: Aleeu Constantineseii, Anastasie .Fetii,
C. %i.'firi'S(Hi, I,eou Kjlipeseu, l'eutru filosofic şt litere
a fost trimis A, Velini, ca să studieze logica şt meta-
fizica şi 1J. l'opovici, ca să studieze literatura franceză,
Velini fusese trimis la Viena, Popovîci în Franţa,
la lyimeVille-.

Frumoasele rezultate date la terminarea cursurilor
dela sfârşitul de an a Şeoalei Vasiliene (1834), trimi-
terea absolvenţilor în străinătate, articolul expres pre-
vilaut în Regulamentul Organic, ca şi întreaga lume
intelectuală a vremii, toate acestea contribuiau şi gră-
beau reorganizarea Academici pe baze moderne. Kpi-
tropia învăţăturilor Publice n'a întârziat Kă pregă-
tească proiectul de reorganizare ca, după un an dela sui-
rea. \vi tron n UumnitovuUii StunV/.a, să fie Ha1w4iiv1v.it.

In acest regulament, pe lângă o mulţime de instruc-
ţiuni privitoare la învăţământ, manuale didactice,
internate, local, corp didactic, se dau clispoziţiuni cu
privire la însăşi stema Academiei, « Stema Academiei
va .fi astfel alcătuită1. Iu cer albastru un lueeaiar de
argint, având în mijloc pe Sfântul Duh ca porumbel,
iar la margine cuvintele «Academia Mihăiieană ».

Inaeguraroa ei s'a făcut Dumineca :rG Iunie 1835.
I(a filosofic erau 10 studenţi.

Două zile după inaugurare, Comitetul Academiei
Mihăilene a luat
hotărîrea ca Fa-
cultatea filosofică
«care până acum
s'a ptiradosit pro-
vizoriu la Şcoala
Vasiliană, sîl ră-
mână acolo până
după examene».
Celelalte Facultăţi
erau prevăzute în
regulameutpentru
a se deschide la
Colin. Totuşi ac-
tivitatea au înce-
put-o în casele
Spătarului Petra-
cbe Cazimir.

Comite tu l , de
comuti acord cu
rcfercnclartil îpcoa-

lelor, a fixat programa.. «Iu cuprinsul Academiei se
vor aşeza două clase sub nume de pregătitoare, în care
KG vor împărţi, după a lor putere, elevii institutului

(III. AHAKI, 17HK— i / f )
ir ni Ariiilriniol, ufof 'ii (jconl«li)r

vor paradosi D

si ce. iiniu L-xU-rni şcolari,spre a învăţa: gramatica
romana, limba laUuâ, f ^ a t i a , Mitmetiea.
s. ca iMrafra. In ateste d<Hiă daae
.DniHliici, J). Stfi-
vrut, SI". Sa ]'r.
Ion Micul. .Preotul
Alanasio dela bi-
sericii Academici
(Talpalari) a fost

de comitoc ca
sil
provizoriu datoria
do Ivfi merii un la
Institut»,

Cursul de filo-
sofic, la « clasa fi-
losofică» din .1833
îl făcea Xiftimic
Murgul, până la
1837, câ'id a tre-
cut la Bucureşti
şi a fost înlocuit
cu doctorul în oh u-
monselearte», Pa-
tru Cfunpeaiui,

Iu cursul altului
viitor, <t filosofica »
siliann şi anexata

M, KOOAljNICEANUj iSi?—1891
1'tofesor de iatotio la Acndemla»MihailcanS t,

umil din autorii reformei înviiţiiniftiitiiliii

a fost luată, dela Şcoala Va-
celorlalte secţiuni. Eforia îm-

preună cu comitetul, a avut grijă să completeze
corpul didactic, aducând mai mulţi profesori, pentru
«învăţăturile înalte» din străinătate, ca Maisonnabe
pentru a preda dreptul în franţuzeşte. Acesta luă
chiar direcţia şeoalei întregită un fel de rector,

I,ti 1836, personalul didactic aproape se completase
Se făceau cursuri do logică, metafizică, istorie prag-
matică, istorie naturală, literatură elină şi literatură
frauccxfi, limba rusească şi limba germană.

Iu 1K37 corpul didactic ora compus din: doc-
torul «Mezonab», preşedintele comitetului, rectorul
Academiei, profesor de legislaţie; doctorul Petru M.
Cilmpcanu, profesor de filosofic, cuprinzând în filo-
sof io: logica, fizica (filosofia naturii), estetica, psiho-
logia; maiorul Singurov, întâiul profesor de inginerie;
Cieorge Seulescii, profesor de filologie şi istorie care
mai preda dreptul şi statistica; T. Stamati, doctor în
filosofic dela Viena, care preda fizica şi înalta mate-
matică. Dela 1837, doctorul Cibac ocupă catedra
de istoric naturală, I,udovic Jordau catedra de
franceză,

Spiritul lîliernl şi naţional ce-1 cultivau şi deş-
teptau şcoatele, şi moi ales cele superioare, nu întârzie
a displace Rusiei şi, clin această cau/.ă, şi Domnitorului
Stimlza, O atitudine făţişă,contra Academiei, îieraînsâ
greu să ia. La 9 Mai 1836, cu ocazia examenelor,
ordonă să se cheme la aceste examene Obşteasca.
Adunare şi boierimea,«cu gânduri neprietene şeoalei»,
Kmiltatele fiind bune nu avu ce să zică şi atunci «iz-
bucni furtuna contra limbei româneşti ca organ de
predare a, voind Hă înlocuiască profesorii romani cu
străini spre a opri curentul naţional. •. . . .

. Toate materiile se predau la Academia MihSileanăj
numai un curs din care sît se vadă trecutul naţional.



ENCICLOPEDIA ROMÂNIEI

întârzia să se ticordeJ). Cursul era absolut necesar,
mai ales că pentru el Gheoighe Asaki şi pusese ochii
pe tânărul Miliail Kogălniceaiiu, care se întorsese
dela studii tocmai în momentele grele ale Moldovei,
când nutrise apărătorul culturii româneşti, Mitro-
politul Veniaivrin Costache. Asciki cu admirabila sa
abilitate a introdus în Academia Mihăileană doi pro-
fesori naţionalişti, nu Ion fîliioa si
Mihail Kopftlnicpiin

La 2.f JS!(Hwivrie ii
rul care se suie pe c[
din a căreia înalţi
pentru îutâiaşi dat
aveau să răsune cu-
vinte de falnică
aducere aminte şi
de îmbărbătare,
uimeşte, pe as-
cultătorii nu- •
meroşi, înflă-
cărează pe u-
nii, dar în a-
ceeaşi vreme
înspăimântă
pe alţii.

El consi-
deră capatrie
a lui tot acel
cuprins.de loc
în care se vor-
beşte române-
şte, şi ca istorie
naţională, isto-
ria Moldovei în-
tregi, înainte de
sfâşierea ei, a Va-
labiei şi a părţilor
transilvane.

«Istoria este te;
jneiitul lăsat de
strămoşi strănepot
să le slujească de
vremii de faţă şi ' , i
vremii viitoare », spune el.

Efectul ce făcea în public, autorita-
tea şi talentul genialului profesor nu lăsa
indiferentă Rusia şi pe Domnitor, încât
chiar a doua zi după această cuvântare,
Kogălniceanu este desărcinat de profesoratul dela
Academie.

Odată cu oprirea cursului de Istorie Naţională,
domnitorul s'a hotărît să desfiinţeze învăţământul
superior, organizând un adevărat complot contra limbii
naţionale, sau însărcinând pe consulul prusian Neu-
gebauer să-i facă un proiect de reorganizare a şcoalelor.
Sturdza era spăimântat de progresul şcoalelor, de ideile
naţionale şi liberale, cari-şi aşezaseră focarul în scoale
şi cari prevesteau evenimentele trezirii naţionale din
1848. De aceea sub cuvânt că şcoalele nu corespundeau

') Se Jnfîinţase şl im cuta de limba şi literatura italianit
pentru enre fusese angajat cu 6000 piaştri, Krassu.

aşteptărilor sale ca şi trebuinţelor ţârii, fără a se
uita la greutăţile începutului, sub pretext de a îm-
bunătăţi, a desfiinţat partea cea mai activă (lin
aceste scoale, învăţământul superior, după ce mai
înainte încercase de a opri dela învăţătură pe fiii pă-
rinţilor nevoiaşi, cari nu mai erau «voinici, a. unim
decât numai cele două clase a ginmaziei, unde ci vor

învăţa a ceti si a scrie, în a lor maica

ce înăspri cugutelc
vnice învăţământului
ţioual, fu revoluţia diti
1846 din Gnliţiu, în

care o mulţime de
nobili căzum HLIIJ

cuţitele ţăranilor
răsculaţi. Acea-
sta băgă groaza
în boieri şi î»
Ruşi, mai ales
că « minţile
claselor de
jos» luau a-
deseorî îna-
inte la clasi-
ficare fiilor
de boieri. In
1846 la Aca-

demia Miliăi-
leană un sie
găsia picior de
boier, toţi fu-

seră retraşi şi
trimişi în străi-

nătate.
I,a 9 Februarie

1847, cu decret
domnesc, Mibai Stlir-

•;lza dădu Obşteştci
.• unări a Moldovei opio-
•'•1 reorganizării înva-
ilur publice din Piiuei-

Moldovei», semnat de C
Mavrocordat, Iordache Balş, G,

Şuţu, V. Beldimau, Aslan şi C. Negrii/l
Prin el se chemau la învăţătură mi-

mai clasele de sus, căci «este deobşte
cunoscut că, spre a ajunge cineva

la slujbe mai înalte, nu trebue să fie lipsit de oarecare
înstărire, pentru a putea îucliezăsui societăţii asigurări
materiale. Numărul acestui fel de persoane este pre-
tutindeni mărginit».

Proiectul mai spunea că «limba noastră nefiiud încă
înzestrată cu trebuincioasele cărţi pentru învăţături
mai î alte», s'au văzut părinţi, mai mulţi ani despăr-
ţindu-se de copiii lor cari erau trimişi departe spre a
primi creştere cuviincioasă, de aceea limba rojnâ-
nească era scoasă din- învăţământul superior, care
urma .«a se organiza prin învăţarea limbilor străine
şi prin aducerea de profesori străini». Cursurile aveau
să se facă neapărat în limbile, elenă, latină,
germană şi rusă — nici o linie în româneşte.

ATJÎXANDRU IOAN r CUZA
Reformatorul tiivâţAmAuLutul

românesc
(Dup.1 o picturii, de un autor
necimoscut. Col, Acad, Roniflne)
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Spiritele în Iaşi erau foarte agitate, Adunarea
«supuludu-se cu plecăciune şi cu încredere în părin-
teasca iubire a Domnitorului o a aprobat. Direcţiunea
•Colegiului a fost încredinţată profesorului Malgou-
verne,

In Februarie 1848, pentru liniştirea spiritelor, se
inaugura uu curs obligatoriu de gramatică romani,

O corespondenţă din «Allgemeiue Zeituug », la 1848,
numeşte colegiul franoea clin Iaşi o organizare şcolară
pe picior rusesc.

Venirea Ini Grigore Alexandru Ghica la tronul Mol-
dovei, înseninează cerul posomorit al culturii naţionale,
Fără a se uita la înrâuriri străine şi fără a ţine seama
de intervenţiile din afară, avu curajul şi inima de a voi
reorganizarea şcoalelor pe o scara mai largă şi mai
progresistă . El formă o eomisiuue compusă din cei
mai aleşi bărbaţi ai Moldovei: Aug. Treb. Laurian,
A. Panii, D. Rallet, Mihail Kogălniceanu, spre a se
ocupa cu reorganizarea şcolilor, Această comisivme
•era creată în locul Epitropiei învăţăturilor publice
•pe care Domnitorul o desfiinţase tocmai pentru faptul
•că ea conspirase contra şcoalelor şi a limbii îomâne.
învăţământul acum era trecut sub răspunderea de-
partamentului bisericesc, condus, de Panaite Casimir,

S'a pus în perspectivă încă dela 1849 redeschiderea
Academiei, care nu se va mai chema Mihăileauă,
după numele Domnului plecat în şuerăturile tinere-
tului, ci basilianâ, după adevăratul ei ctitor, Vasile
Lupu.

Coiuisiuuea însărcinată de domnitor cu alcătuirea re-
gui cimentului şcoalelor, îşi depune rezultatul

SIMEON BAENVŢIU, ifloS —18(4
Harelc lupţi!tor peiifm latinitate, profesor
de drejit public ţi de filosofic 1H Univtrsi-

latea din Inşi

Act»! iui» cnre Alexfindtii loan I dAdca Academiei un nou statut
organic şl titlul de Universitiite, Actul e ccmttasemnat de Mlhai1

Kogilliilcennu, 36 Octoiuvrle 1S60

rilor la ]Divanul
Obştesc. Acesta al-
cătui apoi o lege a
instrucţiunii pu-
blice : Aşezământul
moldovenesc care,
intrat în vigoare
dela laiuia fie 1851,
cuprindea urmă-
toatele principii:

a) Instrucţiunea
este gratuita pen-
tru toţi locuitorii
ţării,

b) L imba română
este tîmba în caie
se va învăţa fără
deosebire, ca limba
a ţării şi a bise-
ricii,

c) N i m e n i nu
mai poate dobândi
funcţiuni fără cer-
tificate că şi-a terminat studiile.

Se fixau trei ramuri de învăţământ: primar, se-
cundar şi « înaltele ştiinţe »,

înaltele ştiinţe aveau să se facă în patru Facultăţi:
Facultatea de filosof ie, împărţită în: literatură 'şi
ştiinţe exacte; Facultăţile de teologie, ele jurispru-
denţa şi de medicină. Toate erau cuprinse într'o sin-
gura instituţie: Academia.

Academia avea rolul de a promova ştiinţa şi de a da
publicului o direcţie eminamente naţională şi liberală,

TJ11 pas mai departe făcu Academia prin înfiinţarea
de cursuri libere, prin care se încerca participarea
publicului la mersul înaltei instituţiuni.

Cu mari greutăţi, mai ales din cauza neînţelegerilor
dintre profesori, Academia şi-a ţinut cursurile în
localul Academiei Mihail ene până în 1859, c u 3 0 — 2 5
auditori.

Venirea pe tronul Principatelor Unite a Domnito-
rului Alexandru Ioati Cuza însemnează începutul unui
nou capitol în istoria şcoalei româneşti.

Facultăţile care existau pană aci în mod separat,
deveneau mădularele unei no ui institiiţmni, Univer-
sitatea.

La 26 Octoravrie 1860, Alexandru loan I, în prezenţa
marilor autorităţi, în faţa profesorilor şi a şcolarilor,
în faţa bătrânilor şi a tinerilor, în faţa deputatului lor
şi a felicitaţiunilor sosite dela marile institutului de
învăţământ din ţările vecine, în sunetul clopotelor,
al muzicilor şi al strigatului de bucurie al poporului,
inaugura Universitatea din Iaşi, dând în mâna pro-
fesorilor steagurile Facultăţilor şi drept buuă urare
adresându-le aceste cuvinte expresive: «patriotism,
progres şi prudenţă.».

Ia ziua de 24 Noemvrie 1860, Consiliul Colegiului,
compus din P. S. S. Filaret Scriban, dr. Sîmeon
Bărnuţiu, I . Pop, V. Alexandrescit, Er. I, Strat, dr.
0. Teodori, J . Ijupescu, G. Mâmscu, A; Călinescu
şi Şt. lîmilian, în şedinţa memorabilă pentru Universi-
tatea, din Iaşi, aduce laude profesorilor ardeleni, în .
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lAicrul acesta mai era cerut cu in-
sistenţă şi de Societatea pentru cultura
şi literatura română în Bucovina.

Acest deziderat, îşi găsi expre-
siunea sa oficială, mai întâi, în Dieta
Ţării la 25 Septemvrie 1868, când
deputaţii dr, I. Pompe, O. Reni, S.
Andrievici şi A. Kochanowski făeiuft
propunerea pentru înfiinţarea în Cer-
năuţi a unei Academii juridice, dar
aceasta căzu.

In 1870 Asociaţia «Astra» din Ar-
deal se adresă către sora sa din
Cernăuţi ca împreună să stăruiascu
pentru înfiinţarea în Austria a unei
Academii româneşti de Drepturi, la
care asociaţia similară din Cernăuţi
răspunde că «năzueşte şi ea şi aşteaptă

, PAT.AT AI, UNIVERSITĂŢII DIN IAŞI, ASTJSZI FACULTATEA DIÎ IIICDICINA crearea unei Universităţi la Cluj şi
alteia la Cernăuţi».

special lui Bărnuţiu, căruia i se propune să fie ales
rector. In urma renunţării insistente a lui Băruuţiu,
Consiliul alege ca rector al Universităţii pe dr. I.
Strat, iar ca decan al Facultăţii de Filosofie pe I. Pop,
profesor ia secţia I I ştiinţifică.

La 18 Septemvrie 1863, Colegiul Universitar alege
rector pe Tîtu Maiorescti,

Iu această calitate, el a căutat să fixeze rolul Uni-
versităţii în desvoltarea viitoare a naţiunii.

In Moldova dintre Prut şi Nistru, răpită la 1812,
mitropolitul Gavriil Bănuiescu are meritul de a îi
apărat şi desvoltat biserica şi şcoala românească. I,a
31 Ianuarie 1813, cu aprobarea .Sinodului, el înfiin-
ţează Seminarul duliovnicesc, iar la 31 Mai 1814
deschide Ja Chişiuau tipografia eparhială.

Seminarul dela Chişiuău a format falanga de preoţi
care a ţinut aprinsă flacăra românismului şi din
"care a ieşit generaţia dela 1905.

15 locul să amintim aici şi de trecutul învăţămân-
tului în acea parte a Moldovei de Nord. care sub stă-
pânirea Domnilor Moldovei se numea Arboroasa şi
căreia Galiţtenîi vecini ueputâud să-i rostească nu-
mele i-au zis Bucovina'—Ţara fagilor.

încă din Iunie 1848, Românii bucovineni au cerut
cu insistenţă ca, pentru conservarea naţionalităţii lor,
să se înfiinţeze şcoli populare şi o catedră pentru limba
şi literatura româneasca. împăratul -Francase Iosef a re-
cunoscut îndreptăţită aceasta pretenţiune, şi la opt-
sprezece zile după suirea sa pe tron a aprobat înfiin-
ţarea doritei catedre de limba şi literatura română pe
lângă Institutul de Studii Filosofice din Cernăuţi.
Cursul s'a inaugurat la 28 Februarie 1849 de către
marele profesor Aroii Pumnul.

Pe lângă această cerere şi înainte de împlinirea a o
sută de ani de stăpânire austriacă asupra Bucovinei,
mai mulţi tineri români, cari îşi făceau, cu mari greu-
tăţi, studiile la Viena, vorbeau despre necesitatea
imperioasă a tmei universităţi la Cernăuţi.

In 1871 conducătorii societăţii culturale şi literare
din Bucovina discutară pe larg modalităţile pentru
înfiinţarea acestei universităţi pe spesele statului., Ia
care să fie neapărat şi o catedra pentru limba şi litera-
tura românească.

Despre graiul în care să se propună ştiinţele, nu se
putea cere cel românesc, dar nici nu se cerea o uni-
versitate germană, caracterul ei se lăsa, cu intenţiune,
nedeterminat.

Oraşul ales pentru reşedinţa universităţii era Cer-
năuţii. Aci funcţiona consistorinl episcopesc drept-

L.

UIBIJOTISCÂ UNIVERSITĂŢII DIN IAŞI
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credincios răsăritean care putea sprijini această insti-
tuţie cu sume mari de bani şi putea oferi localuri fru-
moase pentru instalarea facultăţilor. In favoarea în-
fiinţării Universităţii venea faptul comemorării răpirii
Bucovinei şi împărăţia habsburgică dorea să-1 con-
sfinţească, (i Majestatea Sa împăratul Fiancîsc losif
I, informându-se despre năzuinţele popoarelor sale
pentru crearea unor universităţi ucmi, şi dorind să
arate Bucovinenilor afecţiutiea sa împărătească pentru
alipirea şi credincioşia lor probată, se decise într'a
şaptea /.} din Decemvrie 1874 să îacă acestora un dar po-
trivit, de jubileul de o sută de ani al împreunării lor cu
imperiul său, şi delegă pe ministrul de instrucţie, Dr,
Carot de Stremayr, cu aducerea la împlinire a do-
rinţei sale, a încoronării învăţă-
mântului public de o sută de ani
din Bucovina prin înfiinţarea în
Cernăuţi a unei universităţi».

In proiectul de creaţie aUniver-
sităţii se prevedeau tot felul de
catedre, cât priveşte catedra
pentru limba şi literatura româ-
nească, nici pomeneală.

Toate demersurile făcute de de-
putaţii români nu au fost luate
în seamă. Camera Imperiului a
votsit legea la 20 Martie 1S75
aşa cum a fost propusa, iar îm-
păratul o sancţiona după 11
xile, ordonând ea nona univer-
sitate să-i poarte numele şi să
se deschid Ti în ziua de 4 Octoni-
vrie 1875, ziua numelui său.

La 22 Septemvrie 1875 .se fă-
cură numirile de profesori la cele
trei facultăţi: teologică, juridică
şi filosofică.

liricul împăratului a fost citit
în şedinţa solemnă de inaugu-
rare şi a fost completat, în ce
priveşte şovinismul austriac, prin
cuvintele rostite de însuşi mi-
nistru! ^coaielor, care a spus: «Precum Neamţul,
aşa şi Românul şi Slavul, cu plăcere îşi stinge setea
şi se întăreşte la fântâna ştiinţei nemţeşti; aceasta
în măsură mai mare, îi va oferi mijlocul de a-şi
întreţine şi de a îngriji de individualitatea sa; ea-i
va fi însă şi nu îndemn de a lucra şi îw.vti împreună
spre fericirea şi spre gloria iubitei noastre patrii,
Austria».

Guvernul austriac a adus şi profesori de valoare, a
înzestrat Universitatea, a votat trecerea biblîotecei
Bucovinei în posesia ei.

Primul rector al Universităţii a fost un Român,
profesorul f omascinc de istoria filosof iei, de procedura
civilă austriacă şi de dîeptul cambial.

La 8 August 1N75, pe temeiul activităţii literare de
până atunci, dr. I. O. Sbiera este însărcinat cu suplini-
rea docenturii la catedra de limba şi literatura româ-
nească, pentruca guvernul înţelesese dela început că
fără o catedră dela care să se vorbească limba localnici-
lor, Universitatea n'ar fi putut dăinui. Dw şi profesorii

AHOS l ' ţniNlîr, , APOKTOI.UI, Ii. O M A?* 1 Sil UI. UI
IUN BUCOVINA, i8l8—iSflrt

I'roleaar de Iluibn roinAnu ]n «Institutul» tlln CeriiAiit'

români au înţeles să uu facLv ştiinţă searbădă ci să
aprindă în sufletele studenţilor focul sacru al naţiona-
lismului,

In mijlocul studenţilor genuinii, studenţii români
fundează o secietate căreia îi pun numi'k <s Arboroasa »,
adică Bucovina, cave avea ca scop să între vinii şi să
întărească legăturile de frăţie dintre studenţii români
şi profesori, alcătuind astfel o singură familie. Adună-
rile lor constau în a ceti ziaie, a ţine conferinţe,
câte odată concerte şi serate declamatorii. Iu
capul acestei societăţi erau profesorii: Mihai) Că-
linesctt, Nicolae Hacman, Constantin Stefmiovici,
Alexiu Comoroşanu, Vasile Mitrofanovici, Isidor Oncin,
Eusebie Popovici, C, Popovici, Basilie Repta şi Ion

G. Sbiera.
După multe stăruinţe se ac-

ceptă ţinerea cursului de limba
şi literatura română în limba
română. In amil 1877 el trata
despre; istoria literaturii române
până în zilele noastre, gramatica
limbii române, colindele române,
despre Miron Costin, despre for-
marea cuvintelor române în limba
română şi gramatica compara-
tivă a limbilor romanice.

De remarcat a («st curajul
docentului Sbiera, care dela în-
ceput a deschis lupta făţiş. Cursul
lui a fost inaugurat cu o înălţă-
toare prelegere, în care cerea ca
«pe tărâmul vieţii spirituale şi
culturale să mi ne cugetăm, nici
să mi ne simţim altfel decât ea
Români ft.

Iu 1891 profesorul Sbiera <t în
dorinţa de a procura tinerilor
năzuitori o ocazitme binevenită
de a-şi extinde, aprofunda şi te-
meinici cunoştinţele câştigate din
prelegerile de pe catedră » a pro-
pus înfiinţarea seminarului pentru

filologic românească.
Dacă în Universitate, Românii nu aveau decât o

singură catedră, situaţia nu era mai bună nici
în celelalte ramuri ale învăţământului. Românii
dădeau din ce în ce înapoi, deoarece pe lângă aducerea
elementelor străine, Austriacii lăsau poporal dela
ţară în întunerec.

Iu anul 1902, în toată Bucovina, Românii nu aveau
nici un liceu, nici o şcoală reală şi nici o şcoală normală
(pedagogică) proprie, în care să se predea în limba
românească, ci numai clase paralele româneşti infe-
rioare la un liceu în Suceava şi clase paralele germano-
române, cu propunerea numai de trei obiecte în limba
română (religia, latina şl limba română) la un alt
liceu în Cernăuţi.

La toate facultăţile, afară de catedra de limba
şi literatura română, pretutindeni domnea numai
limba germană; chiar şi la Teologie, când în toată
Bucovina mi se afla nici un singur german greco-
ortodox.
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La cursul de istoria literaturii române, încă din
igofi, în urma cererii facultăţii şi intervenţiei profe-
sorului Meyer Liibke, în locul profesorului Sbiera,

este numit pro-
fesor extraordi-
nar d. Sextil Puş-
cariu, doctor în
filosof ie dela Vie-
na din anul 1904
şi docent la filo-
logia romanică, şi
după [uptt! înde-
lungate, abia în
K)i2 se niai Î!i-
fiinţează o cated-
ră de Istoria ro-
mân ă bucovin eancl
la care a fost nu-
mit ca profesor
Ion I, Nistor.

Cu înfiinţarea
.. ._._. P O P O V K I , iBjs-n» a c e s t e i c a t e d r e

Trofesor In Facultatea de Teologie din Certiftuţl adevărurile îsto-
I'undatorul Bibliotecii Ţflrli , . . . . . ,

nce, mistificate
până atunci de savanţii germani, publicate, prin
pamflete drept lucrări de ştiinţă, urmau să iasă
fără voia lor la iveală. Dela catedra studenţii au
făcut cunoştinţă cu toate cercetările din domeniul
istoriei, publicate de Kogăluiceanu, Hasdeu, On-
citil, Bogdan, Urechiă, şi lorga. Românii înfruntau cu
bărbăţie politica de desfiinţare şi reducere a ele-
mentului românesc pe care guvernul şi~o mani-
festase încă dela înfiinţarea Universităţii, iar Uni-
versitatea în loc sa germanizeze poporul român, a
dat bărbaţi cu ştiinţă şi cu suflet românesc. Acei
bărbaţi an făcut legătura între intelectuali şi ţărani
şi au. pregătit sufletele pentru actul cel mare al
Unirii.

Ţara, «cu gropniţa descălicătorului Bogdan dela
Rădăuţi, cetatea domnească dela Suceava, cu stră-
vechile iarmaroace dela Cernăuţi, cu freamătul co-
drilor dela ambele Cârnpulunguri, cu munţii şi văile,
codrii şi izvoarele, crucile şi altarele acestui binecu-
vântat ţinut care au fost martorii vieţii lui Ştefan cel
Mare şi Sfânt şi ai tinereţii lui Mihail Eminescu»,
putea relua, după 38 Noemvrie 1918, firul întrerupt
al tradiţiei sale româneşti.

In Ianuarie 1919, profesorul de istoria Româ-
nilor, marele luptător aL unirii Bucovinei, Ion Nistor,
convoacă toţi profesorii români dela universitatea din
Cernăuţi. Aceştia hotărăsc menţinerea Universităţii
şi românizarea catedrelor ei.

B, IN TRANSILVANIA

La anul 1567, voevodul Ardealului, Ioan Sigismund,
trecut de curând la noua religie calvină, se adresă
marelui filosof francez al vremii, Petrus Ramus dela
Sorbona, invitaudti-1 să organizeze în Transilvania o
Universitate, în care să se poată cultiva cât mai in-
tensiv studiile literare. Dar marele logician dela Paris
nu putu. primi, şi voevodul fu nevoit să se adreseze

altui profesor şi anume elveţianului Celi dela Basel
căruia îi scrie: «Cum auspke Deo optimo maximo
Academia:» in Jioc Regno «ostro instituere velimns,
ut solidiora fundamenta litermium studiis iacere pos-
sinius, opera et consilio veştra uti statuimus».

Ceea. ce voise să facă Sigismund a. reuşit să realizeze,
ceva mai târziu, Ştefan Bathory, urmaşul său, care
înfiinţează la Cluj o universitate cu caracter catolic,
în felul celor diu occident. In actul întemeierii, dat la
Vilna în 12 Mai 1581, se prevedea ca: «toţi acei
cari au terminat în. mod glorios ştiinţele frumoase,
limba ebraica, greacă şi latină în facultatea de teo-
logie şi filosofic, şi au ajuns stăpâni pe ştiinţa deplină,
să poată fijunge bacalaureaţi, magistri sau doctori,
şi aceste grade să le aducă tocmai atâtea dreptud,
demnitate, distincţie şi onoare, ca şi când şi je-iir
fi câştigat în academiile italiene, franceze, spaniole
sau germane».

La Cluj se preda teologia, dreptul şi îilosofia. Baza
studiilor, ca pretutindeni, era teologia. Bathory chemă
pe călugărul iezuit Antonio Possevino, un fin diplo-
mat italian, care însoţit de 32 călugări, organiza
învăţământul, Iezuiţii începură să primească danii din
partea catolicilor şi a ortodocşilor. Aşa, Mihai Viteazul,
în urma cuceririi Ardealului întări ordinul iezttît din
Cluj asigurându-i imobilele donate de principii ar-
deleni.

împotriva catolicilor dela Cluj începu o lupt.il ti
reformaţilor. In anul 1605 ei reuşesc să închidă Uni-
versitatea transilvană, o redeschid însă în 1622 pentru
ei, şi de astă dată la Alba Iulia, cu menirea să întă-
rească pentru totdeauna noua religie.

Universitatea din Alba Iulia avea trei secţiuni:
teologia, filo-
sofiaşilinguis-
tica (secţia li-
t e r a r ă ) . In
fruntea eiprin-
cipele Gavriil
Bethlen aduse
pe învăţatul
german Ion
HenricAlstedt
(Alstedtius),
profesor la U-
niversitatea
din Herb om,
pe Ludovic
Piscator (Fi-
sclier), profe-
sor la Univer-
sitateadinHei-
delberg şi H.
Bisterfeld.

Sub Gavriil
Bethlen (1610

-rfin{\ ct mii Cetnâuţl, membru al Academiei Romalie

ales sub George Rakoczy I (1644—1645) calviuismnl,
prin propaganda universitară, ajunge atât de puternicj
încât covârşeşte atât catolicismul cât şi biserica orto-
doxă a Românilor. "Episcopia catolică romană este
desfiinţată, iar biserica ortodoxă subordonată celei

I. G. SBIBEJÎA, iS3e—1916
Profesor <1e limba toruftuft ltt UntverBltnlca Ulii
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EPISCOPVI, P1ÂÎRU FAVBI, AA11ON, 1803-185(1
Ctitorul Şconlelot din Dlaj

calvine şi parte clin ea chiar încorporată direct la
aceasta.

Scopul pentru care fusese creată această instituţie
culturală era ajuns. A venit însă şi reacţhwea.

La 1698, sub împăratul catolic L,eopold I (1657-1705)
iezuiţii descinseră Ja Cluj o universitate având ca
scop principal recâştigarea Ardealului, aproape cu
desăvârşire pierdut pentru catolicism îti timpul prin-
cipilor calvini.

I,upta dintre catolici şi catvini a fost un prilej bine
venit pentru ca elementul românesc să înceapă a se
afirma, Universitatea din Cluj începu să fie cercetată
şi de Români; mai mult, la această universitate ajung
în curând şi profesori români cari au lăsat lucrări cu
caracter ştiinţific şt teologic local.

Aşa, profesorul .Andrei IHia a scris: «Ortus et pro-
gressus vaiian.uu .în D a d a geutrum ac religionum»
(X73o) '• profesorul Antonie Musca: «Heroes Daciae he-
roico carmiue celebraţi* şi poemul «Felices diioruin
Daciae Voivodarum adversus barbaros expeditiones».

George Buitul a tradus în româneşte Catechistiuil
lui Petrus Canisius (1703), Vasile Dobra era predica-
torul Universităţii în biserica romanească, tot astfel
era Ştefan More, Mihail Lestian şl alţii.

Este important de reţinut faptul,'că dacă această
universitate uu a promovat ştiinţele şi artele, a pus
însă stavila învăţământului calviuesc şt a deşteptat
la Ardeleni conştiinţa originii lor romane.

Zn acest timp, se ridica sub privegherea episco-
pilor Ioan Inocheutie Micii şi Petru Pavel Auron,
un mare centru de cultură, româneasca — Blajul.

La 11 Octonivrie 1754, sub Petru Pavel Aarou,
au început să funcţioneze acolo trei feluri de scoale:

1. Şcoala primară cu limbă de predare românească,
având 40 de elevi.

2. Şcoala secundară cu două clase, eu limbă de pre-
dare latina, având 74 elevi în clasa întâia. Şcoala
aven ca profesori pe Silvestru Cnliam şi Grigorie
Maior, ambii călugări basiliţi, absolvenţi ai colegiului
«] )e propaganda iide» din Koma. Origorie Maior
mai târziu devine episcop al Blajului. Iu 1757 şcoala
primeşte încă o clasă de sintaxă pusă sub conducere1:!
călugărului Mânase Neagoe.

3. Şcoala <le teologie cu două clase. In anii! întâi
erau 25 elevi. Din aceasta s'a deavoltat Academia
teologică de azi *},

1) Actul priu cari se deschid şcoalele din Blaj are urină-
torul cuprins:

Noi Petru Pavel Aron de Bistra din mila lui DumnegtMi
şi a Scaunului Apostolieese celor din leiţea grecească prin
toată ţara Ardealului şi a părţilor ei adaose Vlădicul Fă-
găraşului iproci. Tuturor celor diu numita Eparhia tioastrit
ciiîst. protopopi, preoţilor, icfomonaşilor, clericilor, aşiş-
derea şi tuturor mirenilor pace ş. c. Fiindcă Preaînălţatii
Stăpănitoarea noastră Chesaro-Crăiasa Măria 'ferexia, t->t
o preamilostivă a noastră şi nespusă ctitoră, urmând pc;i-
lfindata râiidnlala ft Preaiubitului oarecund miirelui ctito-
rului nostru şi Chesamlui Cnrol al VI, nu numai acdiir?
iiifcziinâut despre partea Vlâdiciei, a Mânfistirei şi a şeni-
lelor a le duce ta sfârâit an voit, ci încă şi prin ILOU;1
orâtiduială s'an milostivit a ne porunci emu, cuprinzând
din milostiva dăruire averile Vlădiceşti şi Mănăstireşti, şt
aşe?,fiudn-ue îutr'insele, îndată cat vii £i cu putinţă mul
curând să ne apucam de deschiderea învăţăturilor şl ilit
cliiviîrnisirea hitt'lnsele a celor lipsiţi: căreia împărăteşti
porunci cu umilinţa supunSuclu-le, şi după putinţa nju-
taraudu-ue Doinuul, a-i face destul Ciiget.îîjd; şi Hmdcii
începutul înţelepciunii este frica lui Dumnezeu, cn întru
tonte întâin sa ponta învăţa cu fapta şi cu cuvântul niiiî
alea în sfânta Biserică, numitul ecSesiarh va aven griji/
cum toată rauduialn bisericească cu evlaviesă se isprăvenacil.

Lângă acestea se va începe în Mănăstire acum tutuia
până la nlta a noastră rânduială, a se ceti, a se pi'ocutl
şi a se t&lovi dtipă vreme şi vârsta celor lipsiţi: înlăi,
dunnie7.ee.jtile zece porxiuci, începând dimineaţa îndată
după sfftnta Liturghie. A doua, se va ceti, proceti şl ti'il-
cui cele gapte dumuezeeşti taine şi biserlceştile porutifi,
care se vor începe la uu cias după prân-/., A treia, se vor
dovedi şi ac vor tâlcul cele mai de lipsă a credinţei, CMI
tâieuirea ţi iarăş dovedirea diu Sfintele Cărţi adevărului
Sfintei Uniri; a căror învit(:nttirâ inr.tş se va face dimi-
neaţa îndată după Ştiinţa Liturghie, la uu cias dnpii prfhix.
A patra, va fi luare de samă şi înderejjtare In. cetirea, pi'o-
cetirea, scrierea şi tâlculrea limbilor şl ceva cutioştinjil a
ştiinţelor cnre aşişderea vor fi în vremile şi ciasurlle de tuni
sus însemnate. Lângă toate acestea ueîucurmuta şcoala de
obşte va fi a tuturor de toată vârsta, de cetauie, de cfui-
tnre şi de scrisoare, nici o plată dela ucenic! astejjtaddu-.se,
numul într'îusele care va vrea, după râuduiala celui nuiî
mare spre acea treabă pus, să se chivernisească.

Carele toate aşa fiind rânduite şi aşezate, pentru cicce:)
am vrut a le face în ştire şi a le arătare tuturot, cum iui
numai cei care vor fi datori a le cerceta şi după putinţa
a le învăţa, adecă care vor trage nădejde de sufleteuanl
păstorie, să le poată şti spre cuprinderea aceloraşi un na
poată îndrepta, ci încă şi alţi toţi, ori care iubitori du
spăsenie fiind, vor cugeta a avea dintr'insele ceva cunoş-
tinţă de lipsă, să se poată îndrepta şi în ce vreme a li;
cerceta, precum şi dorim tuturor cum îiitr'iusele cluveriu-
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In 1785 cursul secundar se întregeşte cu o şcoală
normală unită la Oradea. Aci aveau să fie pregătiţi
viitorii învăţători ai satelor. Profesor a fost numit Si-
miori Maghiar. Tot pentru secundar, la 1828, episcopul
Sanutil Vulcan întemeiază la Eeius un liceu românesc,
cu patru clase la început, în 1837 cu şase clase şi apoi
cu opt clase. Vasile Baron de Ardeal, episcopul, în
1852, reorganizează acest liceu după tipul şcoalelor
secundare din Monarhia Habsburgică, iar în 1893,
episcopul Mihail Favel, îi dănieşte un internat pentru
120 elevi.

Despre şeoalele româneşti clin Banat sunt documente
dela sfârşitul sec. XVIII. Intr'unul din ele, tipărit
la Buda se oglindeşte, în mod fidel, concepţia învă-
ţământului. Aflăm aci modele de metodă scolastică,
cu regiile «orânduite şi aşezate pentru ţinerea şi
procopyeala scolasticilor celor româneşti, ca pruncii
cu cât mai lesne şi mai curând le vor învăţa, cu
atâta mai statorniceşte să le poată ţâuea mtute».

Spre sfârşitul sec. XVIII preocupările religioase
sunt lăsate la o parte: în occident
sunt acum pe primul plan ideile re- r

publicaue şi antibisericeşti, în orient
lupta pe viaţă şi pe moarte între
Ruşi şi Turci.

Iii acest timp Jlaria Teresia, spre
a câştiga simpatia tuturor confe-
siunilor ardelene, văxând năruită
Universitatea din Cluj se adresează
poporului pentru a o reorganiza
«pentru toţi supuşii săi Ardeleni»,
iar în 1774 decretează înfiinţarea
celor trei facultăţi: drept, filoso-
fie-teologie şi medicinii. Printre pro-
fesorii de seamă ai acestei univer-
sităţi se găseşte şi clericul losif
Voicul, care predă Istoria biseri-
cească, losif II ordonă, la 1786, ca
teologii să meargă la Pesta, iar în
Cluj să rămână numai facultăţile
de drept, filosofic şi medicina (secţia
chirurgicală}. Nici în forma aceasta
Universitatea nu trăieşte mult şi
ajunge un simplu liceu catolic. încă
d'-'lo. 1780 Marin Teresia fundase
la Oradea prima «instituţie siipe-
rioavi pentru învăţământul filoso-
fic », înzestrată cu sigiliu propriu,
care poartă iniţialele fundatoarei şi
se aîlă şi axi în posesia Academiei
de Drept din Oradea. In 1788 i s'a
adăugat şi Facultatea de Drept,

Mult mai târau, la 1848, llomâm'î

stiulu-se KS se deprindă, şi cupriiixîln-
(lu-lc »S le invoce spre îndreptare ii vieţui
creştineşte, şl a, dobândi jirin plinirea
lot la viaţa de veci, cate tuturor o
poftim prin durul Domnului nostru
Istls Clwîatos. Dat îu Uluj, imul Dom-
îmlui o mic şapte sute chuîjzeei ţii patru
unsprezece zilu iile liiiiul Iul Uctomvrie
(ss) X'. Prtvel. Din porunca Mîlfici >Snlu
(as) Kflţ I'etru, logofăt.

cer împăratului o şcoală înaltă în care toate obiec-
tele de învăţământ să se predea de profesori români
în limba româna, «fiindcă mmui aceştia cunosc geniul
naţiunii şi susceptibilitatea ei, geniul limbii si pro-
prietăţile ei».

Dorinţa llomâniloi" rămâne un simplu tk/.merat şi
atunci mulţi dintre ei trec în Principate unde joacă
roluri însemnate: Bărnuţiu, Papiu Ilarian şi Avon Deu-
s«ş:ami la Iaşi; Iyaurian, Aton, Maiorescn ia Bucureşti.

Acum, însă, marele mitropolit Andrei Şagmia pune
teniîliile învăţământului românesc de confesiune
ortodoxă prin crearea şcoalelor naţionale din Braşov
şi a seminarului andreian din Sibiu, din care s'a
desvoltat mai târziu Academia teologică.

Iu 1863 împăratul îufiinţează la Cluj o Facultate
de Drept ungurească, iar în 1872 guvernul din Pesta o
universitate cu patru facultăţi, cu scopul de a ma-
ghiariza populaţia românească.

De ochii lumii se înfiinţa, şi o catedră de limba
şi literatura română, titular al căreia a fost vrednicul

A.CTOI, I'RIN CAHJ5 Itt'ISCOI'UI, P I HtU P U l I
H1N Dr.AJ

A.A110N HKSCUIDtî ŞCOAI(Iţr<l}
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TUtOTEI CIPARIU, 1805-1887
Paiîtrteie filologi*! roinilnc. l>rofegor"la şconiclfl din Blaj.
(P1CUIT5. In ulctn iu sula ile lecturi n BiMloKsdl din BMJ)

român Dr, A. SilaşL Era răspunsul ia ultimul apel
publicat în «Transilvania», în care Românii arătau
că «Universitatea de Stat ce este proiectată a se
înfiinţa la Cluj, atrage asupra sa atenţiunea fiecărui
cetăţean al patriei. Aceea are să fie un institut de
cultură mai înalta, din ale cărei binefaceri se vor
împărtăşi toţi fiii patriei, fără deosebire de naţiona-
litate, prin urmare şi fiii poporului român. Ca, însă,
atare institut să poată corespunde în tot respectul
nobilei şi salutarei sale misiuni; după modesta-ne
opinitine, la înfiinţarea şi organizarea aceluia ar trebui
sa se ia în dreaptă şi cuvenită consideraţnme şi inte-
resele de cultură ale poporului român care face majo-
ritatea locuitorilor din Transilvania »,

Odată cu înfiinţarea catedrei de limba şi literatura
română, studenţii, grupaţi în jurul ei s'fui constituit
într'o societate literară numită o lulia»,

In 1S72 Sinodul bisericii ortodoxe din Arad a
cerut să se înfiinţeze pe lângă Şcoala Normală locală,
o facultate de filosofie, iar conferinţa naţională la
Sibiu, în acelaşi an, a cerut că, «dacă nu se poate
înfiinţa o Universitate pentru Români, pur naţională,
cel puţin la Universitatea din Cluj, limba acestora să fie
paritefcică » {catedre paralele româneşti şi ungureşti).
Cererile nu avură nici un rezultat. învăţământul filo-
sofiei şi literelor, rămas la Cluj şi Oradea, se făcea
în ungureşte, cu excepţia catedrei de limba română,

La Oradea, prin regulamentul din 1872, erau două
lectorate: unul pentru filosofie şi. al doilea pentru
Istoria Civilizaţiei. Aceste posturi rămân până în 1911,
când sunt transformate în două catedre: filosofie şi
istorie universală.

latre 1850—1857 funcţionează la Academia din
Oradea şi o catedră de limba română pe care a ocu-
pat-o Alexandru Roman, fost membru al Academiei
Române.

Universitatea din Cluj şi-a deschis cursurile, la
filosofie, cu şapte profesori ringuri, fără doctorat, un
Român, dr, 6. Silaşi şi doi Germani, amândoi doctori.

Numărul studenţilor era redus —în primul an 19.
Mai târziu s'au niaâ înmulţit fiind atraşi de uşurinţa
cu care se puteau obţine diplomele 1).

Românii preferau să meargă la alte universităţi
decât la Cluj unde se făcea numai politică de desna-
ţ

Puţinii cari erau în jurul profesoralul Silaşi activau
în societatea «lulia » făcând adeseori mişcări naţio-
nale, cum au fost acelea din 1884, car' aduseră în-
locuirea profesorului. Atât el cât şi Societatea
fură daţi judecăţii, înscenându-li-se un proces de
trădare; la 17 Iulie 1884 Sitaşi «a fost absolvit dela
obligaţiile sale oficiale » şi scos la pensie, iar societatea
disolvată. El a fost înlocuit, în 1886, cu un renegat,
Moldovan Gergeîy.

Românii însă nu renunţaseră la ideia de a avea o
universitate românească. Ideia aceasta era manife-
stată mai ales de profesorii din Principatele Române
şi de profesorul dr. Iosif Popovici, docent de limba
română dela Universitatea din Budapesta.

In acele timpuri, şcoala primară românească din.
Ardeal trecea prinţ r'o mare restrişte. Faimoasa lege

l) In 1902—.1903 Universitatea din Cluj a dat 718
diplome de doctor.

GHEOK.GHE BAH.IŢIU, I8lî-l8g3
Unul din corifeii mişcării dela 1848, Colaboratorul cel mnl apropia I

ol Iul Ştigutm, organizatorul şcosilelor din Braşov



ORGANT'/.AtîA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI IN ROMÂN!A 457

RUDOI.lî ORGHIDAN, 1797—1S63
Sprijinitorul 1 Şcoalelor JMfiJiotiale i>, editorul

prunfcl reviste ruiiiinieşU din Braşov

IACOD MURIÎŞA.NU, I.8IÎ—I3S7
Umil din Intemcctoril fiimiinzitilnl rnuiiinesc
din Braşov, membru a\ h Eforiei acoîaalice »

1836—1897
Profesor de limba româna In Universitate»

din Cluj

din 186S, făurită cu intenţia de a nu fi aplicată
niciodată garanta «confesiunilor», dreptul de a primi
instrucţiunea în limba lor maternă, cu obligaţia de
a-şi susţine învăţătorii. Legea fixa, în acelaşi timp,
pentru învăţătorii maghiari salariul minimal de 600
coroane anual, ceeace făcea ca învăţătorii confesio-
nali, prost salariaţi în genere, sil nu poată fi recru-
taţi adeseori decât din elemente de al doilea ordin
şi să. cate nemulţumiţi la situaţia colegului lor de
sub oblăduirea Statului.

Situaţia aceasta a durat până în I&J3, câud gu-
vernul maghiar, casă repare nedreptatea ce se făcea
învăţătorilor confesionali, a adus legea care prevedea
şi pentru ei ncelaş minimum de salariu. Aceasta im-
pliea, pentru Români, cari nu puteau susţine şcoala în
aceste condiţii-mi, închiderea ei sau lăsarea ei în
scama Statului.

Dispoziţiile acestei legi au fost înăsprite prin ti-
ranica lege a lui Apponyi din 1907. Ea stabilea şi
un drept discreţionar pentru Stat dea închide şcoalele
confesionale pe simple consideraţie a unor « man in-
terese de Stat*. I,egea Apponyi a provocat închi-
derea a 350 scoale româneşti,

In faţa ccestor procedee s'a îidicat dâr/A conştiinţa
naţională. Cu spiritul lor de jertfă, Românii ardeleni
au dat Biserieei o şi mai mare dare culturală din
care s'att ridicat scoale nouţ. Ei au fost ajutaţi în
opera lor de providenţialul boier basarabean, o ade-
vărată figură de legendă—Vasile Stroescu.

După ce, k I Decemvrie 1918, prin Adunarea Naţio-
nală dela Alba lulia, Ardealul se unea pe vecie cu
România, ordinea firească a lucrurilor se restabilea
în toate latmtrile învăţilmântulm Ministrul Instruc-

n r i n v m • • • * van "Vt^L^Mtn ^ ^ * L*

, 1 SCOAT,ICJ,OU NAŢKJNAI.I: CIÎNTHAUÎS »ra BHAŞDV, AZI WCEUI, t ANDIIEJ ŞAOIÎHA(
! « i « 5 1 !"• V t s n n , t l u i i i ţ i l i u m l n c l i t t c c t u l u l Ş l c t a u H m l l i )
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ţiimii HC adresa Universităţilor din Bucureşti şi
Iaşi anltâmlu-le că ochii lor trebue să se îndrepte
spre Cluj şi Cernăuţi. « Mărirea ţării noastre şi unirea
tuturor Românilor Impun României viitoare îndato-
riri uovii şi pe terenul cultural. Poziţîunea câştigată
prin succesele armelor mi poate fi menţinută decât
dacă poporul este pregătit ea sa susţină cu succes
lupta şi pt acest teren. Mai ales acum, aceasta pre-
gătire trebue sa fie temeinică, acum când condiţiile
de viaţă au fost atât de mult modificate din cav za
răshoiului. Avem deci datoria imperioasă a chema
la lumină straturi cât mai întinse ale populaţiuuii,
a le da cunoştinţele cari înarmează cât mai bine
pe- ora ţ:entr i nevoile vieţii moderne; a întinde bi-
nefacerile culturii mai înalte şi la fraţii noştri liberaţi
de sub jugul străin, şt a construi îu orientul Europei
tui focar de cultură, care să ne asigure aci, în pragul
peninsulei balcanice, rolul de frunte, pe care suntem
datori sa ni-1 păstrăm » '),

Iva i Ianuarie 1919, Consiliul Dirigent Român al
.Transilvaniei, hotăra naţionalizarea Universităţii din
Cluj şi «Comisia universitară» de sub conducerea
d-ltri Sextil Puşcariu, atunci profesor şi decan al
facultăţii de filosofie şi litere din Cernăuţi, prelua
conducerea ei. Î a 1 Octomvrie 1920 învăţământul
superior al Transilvaniei începea cu profesori români,
în Universitatea care avea să psaite Mumele libera-
torului. Tarelui and I.

C) IN ŢARA ROMANEASCĂ

Ĵ a mănăstirea SE, Sava, care se ridica pe locul
Universităţii de azi, Constantin Stolnicul Cautacuzino

>} Dr. Angelcscu, uiltiîstm sil Instrucţiunii, adr, TUt.
41.841, 1918.

a, întemeiat în 1678 prima şcoală de învăţământ su-
perior din Muntenia.

l'l,ra o şcoală pentru toată lumea din Răsărit, era o
Universitate nude se învăţa filosofie şi pe lângă aceasta
gramatica, retorica şi poetica, fizica, psihologia,
metafizica, cosmografia.

Fundaţia culturală a Uri Cantacuzino şi-a început
activitatea cu programul fixat de ctitorul ei care îşi
făcuse studiile Iu Padova, Viena şi Varşovia, cu
diferiţi profesori.

l'riniul ei director a fost 1111 Grec din Trapezunt,
Sebastos Kymeintes. Vestitul Cacavela, dascălul lui
Dimitrie Cantemir, a condus-o un timp, iar Con-
stantin lîrâncovcanu, patronul întregii mişcări lite-
rare a vremii sale, i-a dat o deosebită atenţie.

Programa de studii, analizată de d. profesor N,
Iorga, era mult mai completă decât a multor uni-
versităţi apiisen; din vremea aceia.

Cursurile acestei academii se predau tu limba
greacă veche. Nu trebue s'o socotim, din cauza limbii
de predare, ca o academie grecească, fiindcă toate
universităţile vremii foloseau limbile clasice îu
predare: cele din apus limba latină, cele din ră-
sărit limba elenă,

La Sorbona până târziu se făceau cursurile şi se
publicau lucrările în limba latină, şi era Sorbona
cu toate acestea universitate franceză.

«Fapt este că o ţara pe care ne-am obişnuit a o
considera culturaliceşte ca o generaţie spontană, fără
trecut, a avut totuşi, sunt acum aproape trei sute
de ani, o şcoală superioară, cu lecţii universitaro),

SEMINARUL A.KDririIiVîv* DIN SIBIU
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depărtat al instrucţiutrii

după un program, pe care d. profesor N. lorga,
îi găseşte «la fel cu acela al Universităţii din
Padova».

1/& 1714, Grecul Alexandru Elladius, număra la
Bucureşti, unde Academia, spune el, <âşi merită nu-
mele'), doi profesori de filosof ie şi teologie, un episcop,
doi «ipodidascali», pe lângă trei medici ai lui Bran-
coveanu, dintre cari un Italian.

Studenţii întreceau numărul de o sută cincizeci, sau,
câte odată, şi două sute,

Iată trecutul cel mai
noastre superioarede imde
au Oijit savanţi recunos-
cuţi de marile Academii
străine, trecut; care un
este izolat de cultura lumii
de atunci,

<i Aceste apariţumi au
font pregătite latent prin o
intelectualitate de mai de
mult, căci curentele şi per-
sonalităţile nu apar spon-
tan fără o oarecare am-
bianţă, fără o tradiţie mo-
desta, dar leală"')».

începutul Domniei l'ii-
mvrioţilor găseşte Şcoala
într'o stare înfloritoare.
Sub primii l'auarioţi, în-
cepe decadenţa. Are însă
ciUeodntă profesori dintre
cei mai de frunte.

In 1746, Constantin
Mavroeordat, după ce con-
stată «că dela o seamă
de vreme toţi feciorii de
boieri s'au răcit de către
învăţătură» îi ameninţaţi
că dacă nu-şi vor da co-
piii la carte «vor fi lipsiţi
din orunduiata curţii ».Vn-
evodu! a aşezat, în acest
scop, atâtea scoate eli-
sieşti, «casă uu uiui fie
pricinii că nu ave unde
învăţa boierul».

J,a 1776, domnitorul
Alexandru Ipsilanti da im hrisov privitor la organi-
mea şcoalelor. Din el se vede cil academia înfiinţată
de Stolnicul Cnutacuzino era aproape neexistentă din
cauza restriştii timpurilor, Pe această academie o
ridică el la înălţimea ştiinţei acelor timpuri, cleere-
tftml «spre pa/.ă nestrămutată, ca întotdeauna să
existe ttn număr de nouă profesori: doi de gramatica;
doi de matematici, .sau aritmetici şi geometrie, pe
lângă acestea şi de istorie; umil de ştiinţele fizice,
utinl <le ştiinţele teologice şi trei pentru limbile: latină,
franceză şi italiană.

«Cel de ştiinţele fizice să predea în-limba greacă,
untifuid iui Aristotel şi comenta toii lor lui, iar cei de

matematici, dacă s'ar întâmpla să nu se ştie de ajuns,
cum se cuvine, limba greaca, vor preda sau în limba
latină, sau francezii, sau italiană, în care adică vor
şti mai bine >>.

In 1779, s'a terminat clădirea speciali pentru Aca-
demia Sf. Sava «cu trapezărie, buefităue şi pitarie •>
care s'a inaugurat la începutul anului 178 >. Această
şcoală era instituţia chemată să dea tot ce se miten
da, în materie de cultură; «Cei ce se vor învrednici
de apele ei să uu mat fie siliţi a căuta setoşi alte
uvoate >>.

Iu fruntea şeo;ikloi- se
crease o Kpitropie şcolară
permanentă, compusă di»
episcopi şi boierii din di-
van, pusă sub preşedinţia
Mitropolitului ţării, caie
avea dreptul la control.

Î a această şcoală se
organizase şi un internat
pentru şapte zeci şi cinci
de şcolari. Erau admişi
fiii de boieri ce se aflau
în lipsă, ori clin mazili,
dar nu şi dintre mojici
şi ţărani şi nici chiar din-
tre fiii de negustori şi
meseriaşi.

Acest învăţământ a
deprins pe membrii so-
cietăţii culte cu ideile mai
înalte, cu noţiunile ab-
stracte şi ştiinţifice, a
pregătit minţile pentru
primirea ctilturei,de ordin
mai mult tehnic, a apu-
sului. Rezultatul a fost
că. tinerii au început a
se îndrepta spre centrele
de cultură apusene.

Academia Sf. Sava era
frequeutata de Români,
de Grecii din Principate
şi de Grecii din Grecia
propriu zisă, caii erau
trimişi special să se lumi-
neze la învăţătura acestei

CTTÎOIUJI, UKIYKHSITATU

scorie.

N, t / / . , \>.

Pe vremea lui Alexandru Ipsiianti, Academia avea
profesori renumiţi — mai toate celebrităţile Grecilor,
somităţile ştiinţifice. Aici îşi desvoltau talentele lor,
aici, pe pământul romanesc, cultivau spiritele tinere,
desvoltându-le dorul de Patrie

Academia număra poate 300 studenţi, iar ia i8r5
avea până la 400. Toţi profesorii Academiei erau în-
văţaţi în toată ştiinţa clasică greacă şi studiaţi pe Ia
una-au două niversităţi diu Occident. Mulţi dintre
ei erau de două ori doctori.

Metodele diu Academia Sf. Sava erau metodele
occidentale, iar învăţătura limbilor clasice era de
sigur superioară aceleia a multor universităţi apu-
sene.
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Sistemul şcoalelor greceşti era aşa întocmit că des-
chidea porţile lor în deobşte tuturor locuitorilor dela
oraşe, fără deosebire de clasa socială. Numai ţăranii
•erau cu totul depărtaţi dela ele şi, de sigur intenţio-
nat, clin cauza situaţiei clasei ţărăneşti.

I/a 1 Septemvrie 1S03, cu ocazia întemeierii şcoalei
•« de învăţătură feciorilor de preoţi şi diaconi» se da
"lin hrisov prin care se spune că toate studiile trebuiau
să se fncă în româneşte «pe limba noastră cea pă-
rintească » şi un Domn fanariot, binecuvânta această
nuive inovaţie.

Ksix timpul când începe o nouă fază a învăţămân-
tului din Muntenia. Tocmai atunci, în Avdeal, în-
florea o mişeiiro. de puternică deşteptare naţională,
•care se restrânse şî dincoace de munţii despărţitori, în
Ţara Românească, unde începuse lupta între româ-
nism şi grecism.

Gheorghe l,azăr a avut buna inspiraţie să. vină îu
.Bucureşti tocmai în clipa decisivă a acestor lupte.
,E1 a înţeles acest moment psihologic şi s'a pus, inte-
ligent şi cu devotament, în fruntea mişcării, adunând
în jurul său tinerimea bueureşteană din prima zi,
îu care apăru îu capitala Ţării Româneşti.

Şcolarii dela Udricani, Sf. Gheorghe, Colţea şi dela
toate bisericile, au părăsit aceste şcoli şi s'au dus In
•Sf. Sava, unde cartea grecească fusese înlocuită eu
cea românească,

Gheorghe J.azăr, găsind sprijin în eforii de atunci,
•întemeiază o şcoală de ingineri, care deveniţi îndată
•« şcoala acadeiuîcatsal de, ştiinţe filosoficeşli şi malema-
Ucetjti» cu limba română, oti limbă de predare.

Şcoala lui Gheorghe l,azăr avea următoarele grade:
I. Cei mai slăbănogi sau de tot nedepriuşi (ceea ce

azi ani nunii şcoala primară);
II. După aceasta urmează ia altă tagmă, unde au a

asculta gramatica, poetica, retorica etc, (giinnasdul
de azi);

III. Cei mai de vârstă şi deprinşi la acestea toate
voi1 avea a auzi: aritmetica, geografia, gheodezia, ico-
uomia, etc, (liceul);

IV. Mai având apoi voinîcie dela mai marii efori-
boieri, vom trece şi la celelalte mai multe tagme filo-
soîiceşti, fieştecare după rândul său, aşijderea şi la
tagmele juridiceşLi, care cum vor urma.

Pentru coi ce vor să treacă la cinul preoţesc se va
«nindui osebită vreme şi ceasuri pentru ascultarea
sfintei teologii, dogmele credinţei şi cunoştinţa legii
creştineşti şi alte mai multe folositoare5).

Gheorghe Irizat' vine cu un plan de organizare a
învăţământului dela cel primar pană la cel universitar.
Şcoala şi-a dat roadele, căci <i cu ţoale intrigile Grecilor »,
scrie Macarie «adunându-se mulţime de ucenici şi de
pro afară şi din şcolile greceşti, care nici un spor nu făceau
cn minunata îndemânare a limbii părinteşti, în puţină
vreme atât spor au făcui în ştiinţele filosojiceşli încât
mulţime de ucenici români an ieşit desăvârşiţi ingineri
şi filosofi, care din şcolile greceşti, care cu mnIM chel-
tuială a larii se ţin, niciodată nn s'au văzut să iasă »s). '

') Citat du ItofjrdutuUulcfl ^ l'op11 Uasonmi, Gheorghe Lasăr,
Viaja şi opera, 1934, P. 21—22.

l) N. lorgti, oft. m't„ p. 173 (citnt (liipit dine, Br, N. M.
Popcscu, Ştiri Nonil),

STOE,HICUr, CONSTANTIN CAKTACUZI.NO, 1O50—171O
l'uudAtuiul UnivttaltftVU <Uu ihiciireşU (AEmJcraia I>mnnca5cri

(lela sf. Sava)

Gheorghe I^azăr a făcut cursuri despre Iniin. Kaut,
iar Iţufrosin Poteca despre Jeau-Jacques Rousseau.
Şi unul şi altul urmăreau ridicarea moralităţii în şcoală,

Eufrosiu Poteca este primul mare profesor de fi-
Josofie, de limbă română. Pentru el, filosofi» este o
disciplina de sine stătătoare, în care vieaţa practică
îşi găseşte cel mai sigur îndreptar.

I/a Sf. Sava s'a deschis şcoala redeşteptării naţio-
nale. Ideile naţionale ale şcoalei dela Blaj aci îşi găsiră
răsunet.

I,a Sf. Sava s'a pregătit toată tinerimea cultă care
a făcut Unirea Principatelor Române, sufletească şi
teritorială.

Şcoala dela Sf. Sava se închide cu ocazia revoluţiei
lui Tudor Vladimirescu —1821 — şi se redeschide la
1828 sub conducerea lui îoau Eliade-Rădulescu.

î,a 1830, Regulamentul Organic dă o nouă ordine
şcoalei pe care o împarte în: Şcoala începătoare, Clasele
uiviauioare, învăţăturile complimentare, şi Ctirsul spe-
cial cnie, la rân:lul său se împarte în: a) Cursul
legilor, (Facultatea de Drept); b) Curs de matematici,
(facultatea de Ştiinţe); c) Curs de agricultură, pe
trei ani, cu fermă model la Bucureşti,

legiuirea a fost socotită fl ca foarte UM gândită * şi
aprobată de generalul Kiseleff,

Către anul 1843, şcoala ia o direcţie nouă, prin nu-
mirea ca profesor a lui August Treboiuu îavitiau.
Bl devine profesor de filosof ie la Sf. Sava (1843),
apoi de latină (1845), iar la 1846 este numit, împreună
cu Plorittn Aaron şi Ion Maiorescu, inspector al şcoa-
lelor. Prin ei, direcţia latinistă, strălucitoare încă în
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cetatea de lumină a Blajului; se accentuează tot mai
mult în.învăţământul nostru, iar revoluţia dela 1848
dă tui nou impuls vieţii culturale româneşti prin
influenţa puternică a culturii franceze, care se in-
filtrase, încă din secolul precedent.

In 1846 un nou aşezământ al \mt\m\mm\ publice
iese la lumină. FJ cuprinde: şco le săteşti, şcoal^ de
oraşe satt elementare, şco le de Universitate sau
academice şi şcoal > pentru fete.

Sub Domnitorul Glieorghe Bibescu se înfiinţează
Colegiul francez, iar Colegiul Sf. Sava, care urma să
se desfiinţeze treptat-treptat, se mută la Radu-
Vodă.

Cu venirea în scaunul domnesc a Iui Barbu Ştirbei,
care îşi făcuse studiile în Franţa şi care fusese mai
înainte în Eforia Şcoalelor, învăţământul se organi-
zează pe baze cu totul noui, începând să se naţionali-
zeze şi să se adapte condiţiunilor locale,

Iată ce concepţii avea despre învăţământ, domni-
torul I'arbu Ştirbei —concepţii p ; cari le exprimă
în 1850:

«Invăţămdni-iil trebue să fie privit nu ca un scop, ci
ca un mijloc. Instrucţia publică trebue să fie potrivită
cu nevoile poporului şi să mi aibă în vedere exclusiv
convenienţele câtorva familii privilegiate; ea trebue să

fie deci naţionala, să mulţumească nevoile deosebitelor
clase şi să păstreze culoarea locală»1).

In 1851, cu prilejul organizării învăţământului gim-
nazial, Eforia a socotit necesar să ia oarecare dispo-
ziţii impuse de experienţă. Astfel, pe lângă cele şnse
clase gimnaziale, s'au mai înfiinţat două clase com-
plimentare, în cari se făceau studiile cele mai grele
şi pregătitoare pentru specialităţi.

Materiile cari se predau în cele doua clase compli-
mentare erau acestea: eleme ite de logică ji m.si'iilii,
algebra, fizica, istoria naturală, limba elenă, jţeon:e-
tria, istoria naturală, chimia limba franceză. Domni-
torul adaugă în privinţa acestor clase că « nu se vor
înfiinţa cursurile decât treptat, şi pe cât vor fi şcolari
pregătiţi şi destoinici a le urma şi a se folosi, şi în/r'uu
număr cuviincios, căci pentru doi sau trei şcolari numai
nu se poate înfiinţa- o catedră»2).

Iviterele şi ştiinţele rămăseseră la Academia ctda .Sf,
Sava, închisă şi deschisă cu intermitenţe. Î a 5 Sep-
temvrie 1851, Eforia arată Domnului că este nevoie
de a se clădi «în apropiere cu Colegiul Sf. Sava o
încăpere spaţioasă şi temeinică, care să cuprindă pusul
la trei sute şcolari interni cu plată de Iei 500 pe an,
afară de cărţi şi îmbrăcăminte ».

Cursurile speciale şi înalte merg prosperând, mai
ates ca la Minister vine Ioan Maiorescu, om cu vederi
originale, care reuşeşte să inspire Domnitorului Ale-
xandru Ioan Cuza îde'a de a înfiinţa scoale cu caracter
liberal şi de a crea universităţi cu facultăţi com-
plete.

In anul 1861—62 învăţământul public era împărţit
în patru clase: .'nstrucţiunea comunală3), instruc-
ţiunea, primară, instrucţiunea secundara sau gimiu-
zială şi instrucţiunea superioară sau specialită-
ţile.

Şcoalele comunale erau destinate sătenilor. Şcoalele
primare se aflau în capitalele de judeţe şi oraşi-lu

nereşedinţe. Aici pe lângă religie şi morală se prerluu
copiilor «cunoştinţele proprii pentru luminarea comer-
cianţilor şi industriaşilor» şi se face treecreaeiitre
instrucţiunea secundară.

In anul şcolar 1861—1862, situaţia acestor scoale
se prezenta astfel4) :

N r , LIIHII-

Ui lor Ui ir

Instrucţiunea secundară cuprindea cunoştinţe enci-
clopedice. Ea avea de obiect atât formarea «junilor»
pentru vieaţa practică cât şi pentru pregătirea lor
în vederea unei specialităţi.

') Citat tte N. Iorga, Viaţa şi domnia hti Barbu Ditniirie
Ştirbei, Vitlciiii-de-Muiite, 1910,

a) Copie după ofîsul Mntiei Sale Vodă, nr. 1421, unul
1851, Sept. 16, către Departamentul Credfclţli. Vexl V. A.
Urecliie, op. cil,, III, p. 45.

3) Iu Muntenia erau 2186 scoale,
'') Dupâl. Zttloniit, Starea instrucţiunii -publice în f/ninâ-

nia de sus (Muntenia), la finitul anului şcolar 1S61—r
Bucureşti, 1862,

I,a şcoalelo
publice

BfleU

63.220

lfctc

10.373

Şco;ile]e
particulare

3.265

Fefc

637

Totnt

BfteU

76.485

Fete

Il.QOU
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Acest învăţământ se făcea în patru gimnazii şi patru
semiuarii de pe lângă cele patru eparhii1). Scoale, pro-
fesionale erau reprezentate prin şcoala de agricultură,
şcoala de arte şi meserii, şcoala militară, şcoala de
medicină, şi institutul corala).

Specialităţile, car. aveau de obiect instrucţiunea
superioară erau facultatea de drept, ingineria civilă
şi oarecar cursuri academice cari, prin completarea
lor, vor forma fa-
cultăţile de litere şi
tle- ştiinţe.

Venirea lui Ale-
xandru loan Cu/.a
schimbă cu totul
înfăţişarea învăţă-
mântului public.
Universitatea ţlin
Iaşi se constitue
în anul 1860, cea din
Bucureşti în 1864.
Pe de altă parte in-
strucţiunea publică
capătă o unitate în
ambele ţări prin le-
gea din Iuiie 1864.

In legea dela 1.864
se fixează şi situaţia
morală şi stabilita-
tea corpului didac-
tic. Profesorii :m
puteau fi pedepsiţi
şî nici măcar cenzu-
raţi decât în urma
unei sentinţe date
<le un tribunal alcă-
tui t din semenii Iov,
traşi la sorţi. Ei
a v e a u [latitudinea
tleti-şi fomiasmguri
programa cursului.
I,i se lăsa libertatea
a-!ji exercita drep-
turile politice. l e -
giuitorul din 1864
a avut atâta încre-
dere în acest corp
că u'a instituit nici
măcar un control
asupra lui. Nu .se
p r e v e d e a u inspec-
tori prin acea lege
pentrueă nu erau socotiţi necesari. Profesorii erau să
fie numiţi dintre licenţiaţi şi doctorii Facultăţilor,
principiu întărit şi de legea din Martie 1879.

Situaţia aceasta a rămas neschimbată pană la
1S83 când prin legea nouă se instituie un control în
şcoală, iar corpului didactic i se determină şi o poziţiune
materială. Profesorul era să fie plătit cu 360 lei pe lună
şî cu drept succesiv de gradaţie din cinci în cinci ani.

CONSTANTIN BliÂNCOVEANU, DOMXUI. ŢĂRII KOMANEŞTI,I688-I7U
Oblfidulloml Acndcmicl Domneşti tldn Sf. Siiva

&' au înfiinţat scoale la sate, de fete şi de băieţi, iar
ceea ce este de cea mai mare importanţă, învăţă-
mântul primar a fost declarat obligatoriu. Se înte-
meiază scoale pentru învăţători, pentru preoţi, gim-
nazii şi licee,

Consiliul şcolar, compus din HorianAron, Aug.
Treb. Laurian, I. Zalomit etc, fixează ieiarhia şi
110rmele de înaintare ale membrilor corpului didactic,

motivându-le astfel:
«De oarece cariera
profesorilor este
mărginită şi pen-
tru stimularea ze-
lului şi a aclivi-
taţiilor urinează a
ţi încurajaţi,... orice
licenţiat sau doctor
în litere, în matema-
tică, în ştiinţele na-
turale sau fisice, cari
au învăţat în ţară
sau străinătate, să
intre mai îiitâiu pro-
fesori la clasele gim-
naziale interioare
apoi când vor fi lo-
curi vacante, se var
înainta la cele supe-
rioare şi in fine la
facultăţi caeteris pa-
ribus, observâiidtt-sc
dreptul de întâie-
tate»*).

In bugetul Stă-
tu'ui se prevăzusem
două catedre ele
litere încă din 1860:
una de istoria Ro-
mânilor şi a!ta de
literatura limbilor
clasice. Ele consti-
tuiau Şcoala supe-
rioară de Litere.

In «Monitorul
Oficial» din August
1863, se publicase
un proiect de com-
pletare a facultăţi-
lor de litere şi de
ştiinţe. La 31 ale
aceleiaşi luni, Con-

siliul f uperior înaintează 11 inistnilui Odobescu pro-
gramul cate este respins pe motiv că «s'a elaborat
de către Consiliul Superior o programă mai detaliată
pentru Şcoala superioară de Ştiinţe; aceea se va
pune la dosar, rămânând ca la timpul oportun' să
se facă o asemenea lucrare pentru Şcoala superioară
de I itere 9. Această resohiţie a fost modificată de
noul rdnistru, poetul D, Bolintineanu, care _ hotă-
răşte : «Pentru punerea în lucrare a facultăţii literare

') Nuniflrtil elevilor iii» aceste şecmle se urca la r.259.
a) An frecventat cursurile 1.551 elevi.

J) V. A, Urecliie, op. cit., III, p. 251.
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DINICU GQI,IîSCU, IJ77—1830
FUM datorul şeonlei secsmdisre dela Goleşti, unde n profesat

FJullau Arini, ; [ a t pauslonului s TI t

:nefiind mari nevoi de cheltueli se poate pune de
.acurn în lucrare. Va rămâne a se face formele»

o Facultatea Literelor» avea să fie tot odată
•« Şcoala normală superiorii i> pentru formarea pro-
fesorilor gimnaziali. Domnitorul loan Alexandru î
înlocui aceasta prin Şcoala superioară de litere.

Ea îşi descinse porţile la 2 Decemvrie 1863. Se
•înăcriseră nouă studenţi.

Dar nici Şcoala superioară de Litere n'avea să
•dureze mult. Domnitorul Unirii uni şi cele trei ramuri
•disparate ale învăţământului superior din Bucureşti.
.El le dădu o organizaţie occidentală.

Decretul domnesc a fost urmat de Legea instruc-
ţiunii din Iulie 1864, despre care am vorbit. Aceasta
în capitolul IV despre «Instrucţiunea superioară»

• declară că, într'o localitate, «mai multe facultăţi
• constituesc o Universitate »,

Această lege fixează şi numărul catedrelor pe
Facultăţi. Facultatea de Drept avea 9 catedre şi anume
Dreptul roman, Dreptul privat român, Dreptul penal,
Procedura dreptului privat şi dreptului penal, Dreptul

-comercial, Dreptul public şi Dreptul administrativ,
Dreptul ginţilor, Filosofia dreptului şi Dreptul aa-
tural, Economia politică.

Facultatea de Filosofie şi Litere avea 8 cate-
dre: Psichologia, logica şi metafizica, Filosofia
morală şi estetica, Istoria filosof iei, Istoria uni-

•versală Critică, Filosofia istoriei, Literatura latină

şi elină, Istoria literaturii antice şi moderne, Peda-
gogia şi didactica.

Durata cursurilor Facultăţilor avea să varieze între
trei şi cinci ani.

Domnitorul Barbu Ştirbei organizase in 1855 învăţă-
mântul medical. Ştirbei îşi făcuse studiile în Franţa ţi
cunoştea organizarea de acolo. In ţară, consulul Franţei
pe atunci era B£clard, fiul decanului Facultăţii de Me-
dicină din Paris. Ştirbei a cerut acestuia să-i trimit ii
im doctor în medicină. La anunţul lui Beci ard a răs-
puns doctorul Carol Davilla care a şi venit în ţară şi a
început să organizeze această necesară şi importantă
disciplină. Kl a făcut apel la toţi doctorii ce făcuseră
studii în străinătate. I,a 4 Decemvrie 1855, se inau-
gurează Şcoala de inicâ chirurgie, alipită, pe lângă
Spitalul militar dela mănăstirea Mihai Vodă din
Bucureşti. Şcoala a început cu 50 de elevi, I,a 1856
a transformat şcoala de felceri în Şcoala de Chirur-
gie, iar în 1857 le-a unit constituind Şcoala do me-
dicină şi farmacie.

Cu ocazia înfiinţării acestei iustituţiuni de înaltă
ştiinţă, guvernul francez, sub Napoleon III, şi guvernul
italian, sub Victor Bmanuel II, au recunoscut această
şcoală ca egală cu cele din Franţa şi Torino, şi au de-
cretat că elevii români pot fi primiţi în Facultăţi/e
Franţei şi Italiei în anii de studiu echivalenţi,

In anul 1859 s ' a înfiinţat externatul şi internatul,
pe lângă spitalele civile ale Eforiei din Bucureşti.

Legea din 1864 cuprinde această şcoală sub numele
de Facultate de Medicină şi-i prevede 12 catedre;
anatomia descriptivă şi istologia, fiziologia ti mana
şi comparată, fizica şi chimia medicală, chimia chi-
rurgicală, proteza şi aparatele de fracturi, patologia
şi terapeutica generală, clinica medicală şi tera-
peutica) aplicată, obstetrica teoretică, clinica bolilor
de lehuze şi de prunci, igiena şi medicina legală, şi
cliuicile: infantilă, oftalmblogică, sifilitică şi derma-
tologică, apoi Botanica, Zoologia, materia medicală
şi arta de a formula.

Alături de Facultate funcţiona o şcoală de farmacie
pentru formarea de farmacişti români şi o şcoală supe-
rioara veterinară, spre a forma medici civili şi militari.

Facultatea de medicină avea să libereze diplome
de doctor, pe când celelalte două anexe aveau să dea
numai certificate de absolvenţă,

Facultatea de ştiinţe fizice, matematice şi naturale
cuprindea 12 catedre: introducţiunea la calcul, al-
gebra superioară şi calcul diferenţial şi integral, me-
canica elementară şi raţională, geometria descriptivă,
geodesia teoretică, astronomia, desenul linear şi to-
pografia, fisica, chimia generală, mineralogia şi
geologia, zoologia, fiziologia, botanica. Pe lângă
această Facultate aveau să se creeze şcoalele de apli-
caţiune pentru silvicultori şi ingineri.

Iu aceste scoale anexe îşi are originea Şcoala Poli-
technică.

Academia de înalte Studii agronomice îşi are origi-
nea în şcoala creată în 1852 de Ştirbei Vodă pe moşia
Pantelimoii sub numele de «Institutul de Agricultura
dela Pantelimon».

Institutul îmbrăţişa mai mult ramura agriculturii,
Se predau: elemente de fizică, de chimie, mineralogie,
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geologie, meteorologie aplicata la agricultura, geniu
rural, arpentaj şi construcţii rurale, botanica şi silvi-
cultura, grădinăria, creşterea viermilor de mătase şi
•a albinelor, contabilitatea agricolă, zootehnia şi eco-
nomia rurală.

Programa de stadii s'a modificat în. 1867 când s'a
introdus un curs desvoltat de silvicultură. De atunci
s'a şi.numit «Şcoala Centrală de Agricultură şi Silvi-
cultura şia'amutatlalierâstTJm în localul său pro-
priu » a cărei piatră fundamentală s'a pus îu 1868 de
1 Jomiiitorul Carol I.

Panii la 1870 veneau la această şcoală tineri absol-
venţi ai gimnaziului, după aceea au început să vie şi
absolvenţi ai liceului, acum nu sunt primiţi decât
bacalaureaţi ai liceului sau ai liceului agricol.

Pentru acest învăţământ s'au mai înfiinţat institute
similare la Cluj şi la Chişinău. Aceasta mai ales în
urma nouei reforme agrare care cere cât mai multe
•elemente bine pregătite.

l,egea di i I864 prevedea o autonomie morală Uni-
versităţii. Ea avea să fie condusă de van rectoi ales de
toţi profesorii. Rectorul trebuia să fie român, să aibe
etatea de 40 ani şi să fi servit 8 ani ca profesor.

De asemenea Facultăţile aveau să fie conduse de
un decan, ales de profesori, cari aveau să reprezinte
instituţia şi să o administreze moral şi material.

Rectorul era ajutat de Senatul Universitar, De-
ctiiuil de Consiliul de Facultate. Deliberările asupra
aplicării legilor şi regulamentelor universitare se fă-
cea 1 îu Consiliul Universităţii,

Astfel organizată, Universitatea din Bucureşti a
funcţionat până la Martie 1898, când o nouă lege avea
SĂ întregească pe cea din 1864.

Primul Rector a fost George Costaforu, • un bun
gospodar. Kl a luat iniţiativa construirii unui local
propriu al Universităţii, care s'a terminat1 în 1869.

In 1884 Universitatea îşi întregeşte studiile cu
Facultatea de Teologie, care însă nu capătă o formă
legală decât îu i8go, când este recunoscută ca făcând
parte din Universitate ca şi'celelalte Facultăţi şi este
siipvisă ia. aceleaşi îndatoriri,

Pentrucă la Facultatea de Medicină se puteau în-
scrie ca studenţi şi persoane cari nu aveau liceul
terminat, la 1886, o lejţc interzice acestei instituţiuni
de ÎI mai înscrie candidaţi fără cursul complet de
liceu, iar la terminarea studiilor, a libera alte
diplome decât acelea de doctor, Cu alte cuvinte
desfiinţa licenţa eventuală pentru unii absolvenţi
şi decreta doctoratul obligatoriu celor ce aveau
să se ocupe de practica medicinii. După un an,
în 1887 la aceeaşi Facultate se mai înfiinţează încă
•trei catedre: clinica chirurgicala, patologia experi-
mentală şi bacteriologic, clinica medicală, L,a cea
•de a doua era numit prin lege cel cari avea să devină
părintele bacteriologici române, Victor Babeş, Iu
1890 se înfiinţa Institutul de Chirurgie,

In anul 1898 o reformă tivea să se lestiângă asupra
învăţământului secundar, Principiile reformei constau
în fixarea duratei învăţământului la opt ani. Cursul
se împarte în două: a) cel inferior (gimnaziul) de patru
ani, unitar, formând treapta inferioară a liceului;
i>) cd sttferior (liceul) cu o secţiune clasică (cu latina şi

. . + • ' * i ' '•'"i .:

ÎÎUI'KOSIN POTISCA, 1786-1859
rrnteăor IÎC filosofii; iu St. Savn

(După • gravura (lin colecţia Academici Române)

greaca, fără matematici şi cu foarte puţine fizîoo-
chimice), secţiune reală (fără latină şi greacă) şi o
secţiune modernii, intermediară între cele două dintâi.
Ciclul inferior se încheia cu un examen de absolvire
iar cel superior cu un examen de diplomă.

Legea mai întocmea programe analitice/instrucţiuni
metodice în vederea predării diferitelor obiecte de
studii şi înfiinţa setninarille pedagogice pentru
pregătirea pedagogică a viitorilor profesori ce urmau
să fie recrutaţi priutr'tin examen de capacitate. Re-
forma aceasta aparţine lui Spini Haret şi are la bază
următoarele principii: şcoala cfunocraticct, învăţămân-
tul pus Ia îndemâna tuturor,: curentul umanist alături
de cel realist, şcoala activă, care sa respecte cu-
noaşterea şi individualitatea copilului.

Până la Haret învăţământul primar nu era destul
de răspândit la sate. învăţământul secundar dădea
rezultate slabe. Cel primar mai fusese organizat prin
legea democratică a lui P..Pom din 1886 şi modificat
de Take Ionescu în 1893. Şcoala în concepţia lui Haret
avea să formeze buni cetăţeni, să procure tuturor
fondul de cunoştinţe care este indispensabil oricărui
0111 în vieaţă, fără deosebire de treapta socială, sâ
formeze contingente pentru toate caiieiele cari sunt
necesare, pentru vieaţa completă şi armonică a Sta-
tului. Şcoala avea să dea cultură şi pregătirea pentru
vieaţa socială.

Dupâ rasboîiu cei mare în 1918 ministrul Şcoalelor
prof. S. Mehedinţi, a alcătuit câteva legi menite a ridica
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şcoala poporului. Legea «Teoriilor şcolare » avea să
înlocuiască greutăţile economice pe care le lăsase
războiul Ea se întemeia pe jertfa şi munca frăţească

GHEORHGB LAZXH, AT, T5OIU3A CTITOR
AT, ACADEMIIH DEI.A SI'. SA VA, 177(1—1823

(Portret in ulclu (le nit aiitor necunoscut. Colegiul Sf. Savn)

a tuturor, Prin contribuţia şi prin controlul comun,
şcoala avea sa capete o formă mai vie «căci nimic nu
îndrăgeşte omul mai mult, decât lucrul pentru care
cheltueşţe muncă şi osteneală».

Şi pentru ca elementele conducătoare ale şcoalei să
fie recrutate după adevărată vocaţiune o lege a

seamă cu scopul de a nu mai smulge pe ţărani din me-
diul lor firesc, Şcoalele secundare aveau rolul să stimu-
leze şi să avânte vieaţa săteanului spre un nivel superio r,

Profesorii aveau să fie recrutaţi « nu din orice li-
cenţiat în litere sau ştiinţe, bogat în examene, dar
sărac în experienţa vieţii rurale » ci din aceea care vor
urma « Seuimariile Normale», în caii tinerii aleşi fie
vor pregăti teoretic şi practic. Era o instituţie care su
putea numi « Universitate ţărănească ». Ochii legiui-
torului se îndreptau spre poporul cari este nădejdea
zilei de mâine şi care având carte va putea sa facil
faţă vremurilor.

In 1919 şi apoi în 1922—1926 cum şi în 1936—1937
învăţământul secundar a fost modificat: s'a renunţat
întâi la liceul trifurcat, apoi s'au redus anii de studii la
şapte, Ciclul secundar inferior, cu numele de gimnaziu
pregătea accesul la clasele superioare. El avea numai
trei ani, o programă mai redusă şi mai conformă
cu nevoite şi îndeletnicirile vieţii moderne. Ciclul se-

PROFESORUI, COSTACHIÎ AIUSTIA, 1800—1880
(Portet în ulciu de Sava Hcn^ia, Colegiul Sf, Stiva)

cundar superior, adică liceul dura patru ani şi era
destinat unei culturi generale unitare integrale. Spe-
cializarea avea să se facă în anul întâi la facultate,
anul de pregătire care reprezenta transiţia dela
liceu la universitate, Reforma a fost completată cu
introducerea examenului de bacalaureat, iar mai în
urmă cu scindarea cursului superior în două începând
dela clasa VII: ştiinţific şi clasic. Legislaţia aparţine
actualului ministru Dr. Angelescu.

Legea din 1898, completată în 1900, numită şi
legea lui Haret, dă o amploare organizării studiilor
în Universităţile româneşti.

La Facultăţi se introduc pe lângă cursuri, şi con-
ferinţe şi lucrări practice de seminar şi laborator,
In corpul didactic se introduc docenţii şi personaltil

avea ajutător compus din laboranţi, preparatori, asistenţi,
să facă selectmnea viitorilor învăţători, preoţi, pro- De asemenea se dă libertate Universităţilor de a
feson. Şcoalele aveau să fie întemeiate în satele de avea cursuri libere şi gratuite, asupra oricărei ramuri

PEOFESOlîUt, rETRACHE POENARU, 1832—1848
(Tablou la uieiu de Sava Heiiflu. Col, Academiei Hoinjuc)

« Şcoalelor pregătitoare şi Seminariile Normale i
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de ştiinţă, făcute de persoane ce nu aparţin corpului
didactic universitar.

O inovaţie constă ,în aceea că, pe lângă diploma
de licenţă ce aveau dreptul să libereze, unele Facultăţi
pot elibera acum şi diplome de doctorat. Doctoratul
înseamnă activitate ştiinţifică personală, pentru acea-
sta el 1111 se va acorda decât în mod benevol şi numai
acelora cari prezintă o lucrare ştiinţifică originala.

Pentru aprofundarea disciplinelor se crează mai
multe institute şi laboratoare şi seminarii, Pentru
Medicină se înfiinţează pe lângă spitalele Eforiei
Civile din Bucureşti, clinice necesare învăţământului
practic.

De asemenea pentru candidaţii la profesoratul se-
cundar se înfiinţează un seminar pedagogic universi-
tar, în localul Şcofilei Normale Superioare, care se
desfiinţează.
_ In cadrul învăţământului superior trebue să men-

ţionăm Academiile de înalte Studii comerciale dela

Organizarea învăţau u\n tal ui s'ti făcut în etape:
în 1924, a celui primar; în i<,j,f\ a învăţământului
secundar teoretic; în 1932, a învuţaniâiituUii superior;

H

uT. F T , O I U A N A R O N , 1805—1887
(Portret in nloiii de Snvn HcnUii, Coleshil SC Sova)

Bucureşti (tyi3) şi Cluj (1920}. Cea dela Bucureşti
a fost înfiinţată pe lângă Ministerul Industriei şi
Comerţului şi a fost trecută la Ministerul Instrucţiunii
î" 1937•

Universitatea este completată prin legea din 1921
cu Facultatea de Medicină Veterinară, iar prin legea
din 1923 cu Facultatea de Farmacie.

In anul 1932. o nouă lege pentru organizarea învă-
ţământului universitar vine să imprime acestui
învăţământ o puternici direcţiune unitară.

i. p. s.

STRUCTURA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ROMÂNESC

Organizarea actuală a învăţămâutiuui din Rc-
mânia este determinată de necesitatea de a pune
cftt mai mult de acord sistemul şcolar cu interesele
vieţii socialo şi naţionale.

Al 1,1 .-,'L TVI.NOXIU I.ATJlllAÎ!, I 8 J O ~ I S B 1
(l'orttet in ulcin de Siivn Hc!l(in. Colegiul Sf. Sava)

în IQ36, a învăţământului comercial şi industrial.
Pe grade de învăţământ: primar, secundar şi superior,
această organizare se înfăţişează în modul următor:

I. INVAŢAMANTUI, PRIMAR. învăţământul primar
este organizat prin legea din 24 Iulie 1924, modificată
parţial în 1934 şi în 1937, Iii este primul grad al

ION 1IAIORI{SCU, i8n-~iS6<
{Portret în uleiu do Suvn Iica[la. Colegiul Sf. Silva)

învăţământului şi cuprinde:
1. scoale pentru copii mici (grădini de copii),
3. scoale primare (propriu zise),
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3, scoale şi cursuri de adulţi,
4. scoale şi clase speciale pentru copiii debili şi

anormali (educabili),
învăţământul primar se predă în: a) şcoalele Statului

(publice), 6) şcoalele sau institutele particulare, auto-
rizate de Stat {Legea învăţământul particular din
19 Dec. 1925) şi c) în familie.

Şcoalele primare de Stat sau publice simt cele în-
fiinţate de Stat, precum şi cele înfiinţate de «mume
sau judeţe, cu autorizaţia Ministerului Educaţiei
Naţionale prin care se face numirea şi plata perso-
nalii lui didactic

îndrumarea Şl supravegherea învăţământului pri-
mar public şi particular o face Statul, prin Ministerul
Educaţiei Naţionale, Nici o şcoală publică sau parti-
culară nu se poate înfiinţa fără autorizaţia Ministe-
rului Educaţiei
Naţionale "si fără
a se conforma
legii învăţămân-'
tu lui, în funcţio-
narea ei. Mini-
sterul aîcătueşte
regulamentele-.
şcolare şî pro-
gramele pentru
şcoalele publice.
Cercetează şi a-
proba regula-
mentele şi pro-
gramele . şcoale-
lor particulare.

învăţământul
primar este.wjjj-
tar în tot cupriu-
sul României,
adică funcţio-
nează după ace-
leaşi dispoziţii şt
are aceeaşi orga-
nizare,

învăţământul
primar în şcoa-
lele Statului se predă în limba română. In comunele
cu populaţie de altă limbă decât cea română, Mini-
sterul Educaţiei Naţionale înfiinţează scoale primare
cu limba de predare a populaţiei respective, în aceeaşi
proporţie ca în comunele româneşti. In asemenea
scoale, studiul limbii romane este obligatoriu'.

Cetăţenii de o rigihev română, cari au fost deprinşi
să vorbească altă limbă, sunt datori să-şi instruiască
copiii numai în şcoalele publice sau particulare a
căror limbă' de predare, este limba română; Asemenea
cetăţeni, chiar dacă fac parte din comune'cu populaţie
de altă limbă decât limba română, nu-şi pot da copiii
la şcoala primară în care învăţământul s'ar preda în
altă limbă decât cea română,

In şcoalele primare publice şi particulare, nu se pot
întrebuinţa pentru învăţătură decât câtţi (manuale)
aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale. învăţă-
torii sunt liberi să-şi aleagă, dintre cărţile aprobate,
pe cele socotite mai bune.-v'. :; •,

UNIVERSITATEA DIN BUCUllEŞTl

învăţământul primar este obligatoriu pentru toţi
copiii cetăţenilor români şi gratuit în şcoalele Stalului.
Actele relative la învăţământul primar simt scutite
de timbre.

Obligativitatea învăţământului primar se înţelege
astfel:

a) pentru copiii în vârstă de 5—7 ani, în scoale pen-
tru copii mici,

b) pentru copiii în vârstă de 7—r6 ani împliniţi,
în scoale primare,

c) pentru tinerii în vârstă de 16—18 ani, în ĉojile
sau cursuri de adulţi.

Copiii cetăţenilor străini pot frecventa şcoaldtf Jiri-
mare publice, în limita locurilor disponibile în şcoală,
plătind o taxă,

Sunt scutiţi de obligativitate: 1) copiii, carî primesc
ins t rucţ ia pri-
mară în familie
sau îu şcorde par-
ticulare; a) copiii
ai căror părinţi
n ' a u locuiţi ţii
statornicii nici
60 zile înlr'o lo-
calitate; 3) copiii
infirmi (fi/Jcsmi
intelectual); \)
copiii atinijî de
boli primejdioase
pentru alţicojiii;
5) copiii tnri au
terminat învăţă-
mântul primni tic
7 clase sau 4 dane
primare !ji ;} se-
cundare, pentru
timpul delii ter-
ininarcttflCUHtoru,
până la împlini-
rea vârste) de 16
ani. Scutirile de
mai siiswednu.de
inspectorul şcolar

In fiecare an, se alcâtuesc liste de copii în etate de
5—16 ani (obligaţi a urma la şcoală) prin colaborate
între directorii şcoalelor, primarii comunelor pi orca-
nele poliţieneşti.

înscrierea copiilor în şcoala primară se face minai,
între 1—10 Septemvrie. Cursurile încep la 15 Seji-
temvrie. Nefrecventarea şcoalei primare este Hsmcţio-
uată prin amenzi şcolare, aplicate părinţilor sau repre-
zentanţilor legali ai copiilor, de către delegaţiei •co-
mitetului şcolar.

In caz de neplată, amenzile şcolare pot fi presdsun-
bate în închisoare de către judecătorul de ocol.

Organele de control ale învăţământului sunt da-
toare să supravegheze în primul rând aplicarea dis-
poziţiilor privitoare la obligativitatea învăţământului.

1. Şcoalele -pentru copii mici

Ele constitue primele aşezăminte publice de-edu-
caţie. Au scopul de a completa educaţia în familie, de
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DOCTORUL CAROJ, DAVIT.I.A, tft2fi —iSS.|
Creatorul invâlfimâiitiilui ineiilcal în 'fam Roini'iiicnscft

a favoriza desvoltarea normala a corpului şi sufletului
copiilor şi de a-i pregăti pentru a urma cu mai mult
folos şcoala primară.

^coaiele pentru copii mici sunt mixte. Primesc copii
în vârstă dela 4—7 ani. Dela 4—5, în mod facultativ;
dela 5—7, obligatoriu, în localităţile, în cari există
asemenea scoale.

In cartierele de lucrători şi la sate, unde nu există
scoale pentru copii mici, se pot înfiinţa cămintiri pentru
a supraveglua copiii în vârstă de 2—7 ani, pe timpul
absenţui părinţilor de acasă.

2, Şcoalele -primare

Kle formează al doilea aşezământ de educaţie şi in-
strucţie, în care se dă copiilor cultura elementarii
necesară oricărui cetăţean şi cunoştinţe cu caracter
practic, utilitar, în legătură ca înclinaţiile elevilor şi
cu ocupaţia locuitorilor în diferite localităţi ale
ţării.

Şcoala primară cuprinde 7 clase, de câte nu an,
Primele 4 clase (ciclul I al şcoalei primare) dau ele-
mentele de cunoştinţe generale. Programul analitic
al acestor 4 ckise este acelaşi pentru toate şcoalele pri-
mare clin ţară. Ultimele 3 clase (ciclul II al şcoalei
primare), continuă, întăresc şi completează cultura
generală din ciclul I ; dau în acelaşi timp o deosebită
desvoltare învăţământului aplicat (agricol, industrial)
în legăturii cu înclinările elevilor şi cu ocupaţiile
locuitorilor, din localităţile în cari funcţionează
şcoalele, Programa ciclului II capătă astfel un în-
ceput de caracter regional, In legătură cu trebuin-
ţele regionale ale ţării, se pot acorda vacanţe regio-
nale. Numai la sfârşitul celor 7 clase de cras primar
se eliberează certificatul de absolvire a şcoalei pri-
mare,

In şcoalele primare, învăţământul religios şi moral
este obligatoriu.

l<egea prevede înfiinţarea atâtor scoale primare, cdte
sunt necesare spre a da instrucţie tuturor copiilor în
vârstă de 7—16 ani, socotindu-se câte 60 de şcolari
de sală, clasă şi învăţător, pentru ci. I—IV şi 40
şcolari de sală, clasă şi învăţător pentru ci. V—VII.

Pentru localităţile izolate ele şcoală la mai mult
de 3 km şi cu mai puţin de 30 copii în vârstă de
şcoală, legea pievede să se dea învăţământul necesar
de către un învăţător ambulant.

Când există o singură şcoala într'o localitate, ea va
fi mixtă (pentru băieţi şi fete). Când există cel puţin
două scoale primare în aceeaşi localitate, ele vor' fi
deosebite: pentru băieţi şi fete. La şcoalele de băieţi
vor funcţiona de regulă învăţători; la ci. I—III pot
funcţiona şi învăţătoare. La şcoalele de fete func-
ţionează numai învăţătoare. Conducerea adminis-
trativă şi didactică a unei scoale o are directorul.

Pentru predarea lucrărilor şi îndeletnicirilor prac-
tice dela ci. V—VII se pot numi, absolvenţi ai ."jcoa-
lelor speciale ca maeştri.

Legea prevede că fiecare şcoală primara va fi în-
zestrată cu o grădină şcolară, pentru experienţele şi
lucrările agricole, prevăzute în program, precum' şi
cu teten de cultură în ţarină.

Pentru învăţarea lucrului manual — cu scop edu-
cativ în primul rând —pe lângă şcoalele primare, se.
înfiinţează ateliere.

FACUr/TATEA DE MBDTCINĂ DIN BUCUREŞTI
Intrarea principală

Iu fată, atatuiii doctorului Wnvlila
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3. Şcoalele şi cursurile fen'.ru adulţi

Cursurile şi şcoalele de adulţi au scopul de a da
tinerilor şi adulţilor neştiutori de carte, ca şi celor
cari n'au terminat şcoala primară, cunoştinţele ele-
mentare necesaie în vieaţă.

In comunele rurale, aceste cursuri se predau mini-
mum 4 luni anual, de preferinţă iama, cu cel puţin
12 ore pe săptămână.

In comunele urbane, ele ţin minimum 6 luni
anual, cu cel puţin ia ore pe săptămână. Programa
acestor cursuri cuprinde chestiunile mai importante
din ciclul I de şcoală primară.

Ministerul Armatei e
îndatorat să organizeze
în cazărmi cursuri de
adulţi, pentru soldaţii ne-
ştiutori de carte.

Tot astfel, atelierele,
fabricile şi întreprinderile
industriale sunt îndato-
rate să organizeze cursuri
pentru adulţi.

Frecventarea cursurilor
de adulţi este obligatorie
şi gratuită pentru tinerii
neştiutori de carte, ca şi
pentru cei cari n'au ab-
solvit învăţământul pri-
mai.

4. Scoale şi clase speciale

Pentru copiii întârziaţi
la minte, slabi, bolnăvi-
cioşi sau predispuşi la
tuberculoză, pentru copiii
cu apucături rele, ueso-
ciabili sau viţioşi, pentru
copiii orbi şi surdomuţi,
se înfiinţează clase şi
scoale speciale-

în t re ţ inerea învăţă-
mântului primar este în
sarcina comunelor. Statul
cottlrihue numai cu plata
personalului didactic.

Comunele sunt datoare să procure şi sa întreţină
localuri încăpătoare pentru toţi copiii şi adulţii
obligaţi să-şi facă instrucţia primară; să procure
mobilier şl material şcolar.

localurile de şcoală servesc numai pentru învăţă-
mânt şi scopuri cultiutile. In ele nu.se pot face pe-
treceri, jocuri, întruniri publice, etc.

I I A t t R T , 5IINIST11U AT, ŞCOAMJT.OK INTIIIÎ
UefuruiaLoml i ţ a f l l l i

II. INVÂŢAMANTUI, SECUNDAR. In general, prin
învăţământ secundai" se înţelege gradul al doilea de
învăţământ, suprapus celui primar. In acest înţeles,
el cuprinde;

1. învăţământul secundar teoretic; 2.) învăţământul
normal; 3) Seniinariile teologice; 4) hivăfi'iiiuiiitii! in-
dustrial; 5) învăţământul comercial; 6) Învăţământul
agricol; 7) învăţământul •militar,

In oricare din aceste categorii de învăţământj pot
fi admişi numai elevii, cari au terminat ci. IV primară
(ciclul I al •învăţământului primar).

1. învăţământul secuiul ar teoretic are de scop Mă dea
absolvenţilor ciclului I
de învăţământ primar,
elementele esenţiale ale
unei culturi generale,
pregătindu-i Î11 acelaş i
timp pentru a putea urma
în învăţământul superior
(autorizat de Stat) şi în
familie. Se împarte în
două trepte organizate
independent una de alta
şi anume:

a) o treapta inferioară,
numită gimnaziu cu 4 ani
de studiu şi cu menirea
de a da elementele unei
culturi generale

b) o treaptă superioară,
numită liceu cu 4 ani
de studii şi cu menirea
de a întregi şi aprofunda
elementele de cultură
generală şi a da o îndru-
mare spre specializare în
primii 3 ani şi o furcace
de 1 an literară sau ştiin-
ţifică hi vederea intrării
în universitate.

In gimnaziu, învăţă-
mântul se dă pe baza
unui program unitar, cu
adaptare specială învă-
ţământului fetelor, potri-
vit cu menirea acestora îu

sunt separate: pentru

J90?

Pentru
mai mult

ca acţiunea şconlei primare să se resimtă cât
în mediul în care funcţionează, legea învă-

ţământului primar din .1934 prevede numeroase in-
stituţii care au sa-i dea sprijin: biblioteci şcolare,
publice şi pedagogice, cantine şi camiiie şcolare,
case de economie şcolară, excursii şcolare, serviciul
medical şcolar, etc,

vieaţă. Şcoalele secundare
băieţi şi fete. . •

2. învăţământul normal, organizat prin legea din,
1924, aie scopul de a pregăti, personalul didactic
pentru şcoalele de copii mici şi şcoalele primare.
Şcoalele normale au aceeaşi organizare îu toată ţara,
Există scoale normale pentru învăţători, învăţătoare
şi conducătoare ele copii mici (grădini de copii).

• Cursurile durează 8 ani:.primii.4 ani dau o cultură
corespunzătoare,celei, pe care o dă gimnaziul;' ultimii
4 ani, pe lângă cultura generală, dau şi nua profesio-
n a l ă : . ••• ' . • • • - • • v . ; : • - ' . ' " ,

Pe lângă fiecare şcoală normală (de regulă internat),
funcţionează o şcoală primară, ca şcoală de aplicaţie
a teoriei pedagogice.
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In şcoalele normale,se admit prin concurs absolvenţii
ciclului I de şcoala primară.

3. SenUnariUe teologice au scopul de a pregăti
tinerii pentru preoţie.

Admit, prin concurs, elevi absolvenţi ai ciclului I
de şcoală primară. Dau o cultură generală şi o pre-
gătite teologica, profesională,

4. învăţământul, industrial, organizat prin legea
din 1936 pentru băieţi, se predă în: a) gimnazii
industriala, cu durata cursurilor de 4 ani; h) licee
industriale, cu durata cursurilor de 4 ani (continuarea
gimnaziilor teoretice şi industriale) şi c) scoale, &j>c-.
dale industriale cu durata cursurilor de 2 ani. In
clasa I de gimnazii industriale şi de scoale speciale
industriale, se primesc elevi cu 4 clase primare. In
liceul industrial, elevi c\\ gimnaziu teoretic sau in-
dustrial.

5. învăţământul, comercial, organizat
prin legea din 1936, pentru băieţi şi
pentru fete, se predă în: a) gimnazii
comerciale cu durata studiilor de 4 ani
(se primesc eleve şi elevi cu 4 clase
primare) şi b) licee comerciale, cu durata
studiilor de 4 ani (.se primesc absolvenţi
ai gimnaziului comercial).

6. învăţământul agricol cuprinde:
I. învăţământul şcolar1 propriu zis şi

popularizarea cunoştinţelor agricole.
învăţământul şcolar propriu zis KC

predă în:
a) scoale agricole de gr. I şi II se-

parate pentru băieţi şi fete ; b) Scoale <le
economie casnică pentru fete, gr. I şi II,

Popularizarea cunoştinţelor agricole se
face prin:

a) scoale agricole de iarnă pentru
băieţi şi de economie casnică pentru fete;
b) scoale de ucenici agricoli; c) cursuri
periodice fixe sau ambulante ; d) conferinţe

şi convorbiri. Aceste scoale depind de Ministerul Agri-
culturii şi Domeniilor.

7, Liceele militare cu 8 ani de studiu, ca şi liceele
obişnuite, dar cu administraţie şi educaţie militată,
depind de Ministerul Armatei.

Administraţia interioară a şcoalelor secundare se face
prin directori (sau directoare la şcoalele de fete), numiţi
de Minister, dintre profesorii definitivi cu o vechime
de cel puţin 5 ani în această calitate. Pentru chestiu-
nile de învăţământ, şi mai ales pentru cele de educaţie
morală şi disciplină, directorul este a jutat de •profe-
sorii diriginţi- şi de conferinţa profesorilor clasei.

Pentru ca şcoalele secundare să poată realiza în afară
de învăţământ şi o influenţă culturală 111 mediul îit.
care funcţionează, legea din 1928 prevede numeroase
instituţii anexe şcoalelor secundare şi anume: biblio-
teci, săli pentru desen şi muzică, sală pentru cdw-

FACUI/fATIţA DE DREPT DIN BUCUREŞTI
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caţia_fizică, muzeu şcolar, laboratoare, ateliere (bu- se prezintă k un examen (scris, oral şi practic);
călărie, spălătorie şi călcătorie, la şcoalele de fete), dacă-1 trec cu succes, sunt confirmaţi în învăţământ

cu titlu definitiv. După un număr de ani de funcţio-internate şi cantine, precum şi un serviciu medical
şcolar. nare cu titlu definitiv şi pe baza realizărilor cultu-

III. ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR. Se predă în rale îu comunele, în care au funcţionat, învăţătorii se
următoarele instituţii dependente de Ministerul Edu- potprezenta la examenele de înaintare: la gradul II şi I.
caţiei Naţionale: I^egea învăţământului primar din 1924 prevede

l) Universităţi (Bucureşti, Iaşi cu Facultatea de următoarele măsuri de perfecţionarea, completarea
teologie din Chişinău, Cluj, Cernăuţi); 2) Şcoalele sau redobândirea cunoştinţelor necesare membrilor
Politehnice (Bucureşti şi Timişoara); 3) Academia de corpului didactic primar, cu orice titlu şi de orice
Arhitectură (Bucureşti); 4) Academii de Arte grad:

a) Conferinţe didactice pe lângă şcoalele normale
sau şcoalele speciale (agri-

," " ••:..: ŞK •- . '.. ;.J cultură, scoale de meserii)
îu vederea predării învă-
ţământului din ciclul II al
şcoalei primare.

c) Cursuri de repetiţie.

Membrii corpului di-
dactic din învăţământul
secundar poartă denumi-
rea de profesori '(dacă
predau obiectele d'e în-
văţământ teoretic) şi
maeştri (daca predau km-
văţiunântul artelor şi
dexterităţilor). IU se
recrutează conform legii
din 19 Aprilie 1932, prin
concurs.

Pentru ca cineva să
poată fi numit profesor
sau maestru, trebue să
îndeplinească, pe lângă
alte condiţii necesare Ja
orice numire, şi pe cele
următoare:

a) să fie absolvent al
învăţământului secundar
(în înţeles de liceu) cu
diplomă legală (bacalau-
reat sau titlul echivalent
cu bacalaureatul, certi-
ficat ele maturitate sau.
vechiul certificat de
absolvire);

b) să aibă studiile de
specialitatea pentru care se prezintă la concurs
(licenţiat sau doctor al unei facultăţi sau diplo-

(i.Uicureşti şi Iaşi); 5) Academii de
Muzicii, şi Artă Drama-
tică (Bucureşti, Iaşi,
Cluj, Cernăuţi); 0) Insti-
tutul de Kducaţie Fizică
(Bucureşti); Academii de
înalte Studii Comerciale
şi Industriale (Bucureşti şi
Cluj); 8) Academii Agro-
nomice (din Bucureşti şi
Cluj) precum şi în Scoale
Militare şi] Şcoala Supe-
rioară de Kăsboiu, depen-
dente de Ministerul A-
pti.vS.rii Naţionale.

Universităţile, Facultă-
ţile şi Şcoalele superioare
de mai sus sunt instituţii
de Stat autonome, cu
personalitate juridică 1),
conform legii tuitmionn'ti
univers i tare din Iulie

Universităţile cuprind
următoarele F a c u l t ă ţ i :
drept, litere şi filosofic,
teologie, ştiinţe, medicină
(ttiiiftiiă şi veterinar a), far-
macie.

In şcoalele superioare,
se admit numai tinerii
cari posedă bacalaureatul.

Studiile du ren «îi cel
puţin trei ani. Pentru
constatarea studiilor fă-
cute, facultăţile- liberează
diplome de licenţă şi de
doctoral. Celelalte .scoale superioare liberează diplome,
echivalente cu ale facultăţilor.

iu? AHHITIÎCTURA DIN BUCUREŞTI

In învăţământul superior, studenţii plătesc taxe de mat al unei scoale superioare — academia de arte,
frecvenţa şi de examene. academia comercială şi industrială, academia agricolă,

IV. PRBGA'l'mTţA COMUi/UI MBACTIC. Membrii institutul de educaţie fizică, şcoala politehnica);
corpului didactic primar se pregătesc în scoale nor- c) să fie abolveut al unui seminar pedagogic uni-
maîe, după cum s'a arătat mai sus. versitar, şi-d) să fi reuşit la concurs.

După terminarea celor 8 ani de studii, normaliştii Numirea celor reuşiţi la concursese face ctr titlu
depun im examen de capacitate, în urma căruia obţin provizoriu (profesor sau maestru); iar după trei am
diploma de învăţător, care dă dreptul la numirea îu de funcţionare, în urma unei inspecţii, se confirmă
mvîlţâniântul primar, cu titlu provizoriu. 'După trei cu titlu definitiv.'. .
am' de funcţionare, cu titlu provizoriu, învăţătorii In şcoalele secundare de fete, corpul didactic este
_ _ _ _ _ format numai din profesoare şi maestre, cu excepţia

M Afnril do şcoalde uitHtnrc. profesorilor de religie.
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In şcoalele secundate d'î băieţi, corpul dactic este
format numai clin profesori.

I<egea învăţământului secundar din Mai 1928 pre-
vede următoarele mijloace de perfecţionare a mem-
brilor corpului didactic secundar:

a) Conferinţa pe specialităţi pentru punerea la cu-
rent cu progresele ştiinţifice ale specialităţii respec-
tive, cu literatura tehnică şi cu metodologia ei.

b) Conferinţe, cursuri şi lucrări practice pentru
îndrumarea directorilor, diriginţilor şi profesorilor
însărcinaţi cu educaţia morală şt disciplina ele-
vilor, şi pentru profesorii de psihologie, însărcinaţi
cu examinarea capacităţii şi aptitudinilor psihice
ale elevilor.

e) Cursuri şi lucrări prac-
tice de seminar şi laborator
sau atelier pentru împrospă-
tarea cunoştinţelor mem-
brilor corpului didactic, obli-
gaţi în fiecare an la aceasta
de câtre Consiliul luspe-
ctorilor Generali, pe baza
rapoartelor de inspecţii sau
după cerere proprie,

V. EXAMENE Şl" ECHI-
VALĂRI INTRE ŞCOAUî.
Promovarea elevilor de
şcoala primară dinţi"'o clasă
în alta se face pe temeiul no-
telor trimestriale. încheie-
rea anului şcolar se face
la fiecare clasa printr'un
examen sumar şi 'simultan,
din obiectele principale de
studiu. La sfârşitul celor 7
clase de şcoală primară,
se depune examenul de
absolvire a învăţământului

primar, în urma căruia se eliberează certificatul
de absolvire.

Absolvenţii a 4 clase primare sunt primiţi, prin
examen de admitere sau concurs, în orice şcoală se-
cundară (suprapusă imediat şcoalei primare). .

Promovarea diutr'o clasă în alta a gimnaziului (ca
şi a tuturor şcoaleloi* secundare) se face pe baza licită-
rilor anuale şi a unui examen de sfârşit de an. Iu urma
examenului pentru clasa ultimă a gimnaziului, ,se eli-
berează un «certificat de absolvire a gimnaziului».

Trecerea îu liceu se face numai pe baza unui exa-
men de admitere. Promovările din clasă în cinaşi se
fac pe baza notărilor din cursul anului şi a rezultatului
unui examen de sfârşit de an.

Pentru promovarea ultimei clase a liceului se eli-
berează un «certificat de studii liceale », care dă drep-
turile prevăzute de legea recrutării, legile de numiri
în funcţii publice, nu însă dreptul de admitere în
universităţi sau alte scoale superioare.

Absolvenţii liceelor, doritori să continue studiile îu
învăţământul superior trebue să depună examenul de
bacalaureat al cărui scop este de a verifica cunoştin-
ţele dobândite de elevi la obiectele de studii mai
importante şi mai ales influenţa studiilor asupra for-
mării cugetării. In chipul acesta, bacalaureatul fiice
o selecţie între absolvenţii liceului în vederea conti-
nuării cu folos a studiilor superioare de specializare.

Examenul se ţine asupra obiectelor de cultură ge-
nerală în domeniul literelor şi ştiinţelor, cu specială
privire la România, precum şi asupra unei limbi
moderne de răspândire mondială (franceza, italinim,
engleza .sau germana).

Examenul constă în probe scrise şi orale, în faţa
unei comisiuui numite de ministru.

Candidaţii reuşiţi la acest examen obţin «diploma
de bacalaureat», singura care dă dreptul la conti-
nuarea studiilor în şcoalele superioare.

AUI,A FESTIVA A ACADEMIEI T)K INAT/TI3 STUDII COMERCIALE ş t INDUSTRIALI!
DIN BUCUREŞTI . . • . . '
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(Excepţie fac şcoalele superioare:
Academia de Agricultură, Academia
Comercială şi Industriala, Faculta-
tea ele Teologie, în care se poate intra
şi cu diploma de absolvire a cursului
secundar a şcoalelor respective de
specialitate).

Toate celelalte scoale secundare
(normale, sesuiruuu, şcoli indu-
striale, comerciale, de agricultură)
eliberează certificate; iar şcoalele
superioare, iii afară tic universităţi,
conferii diplome, în urma exame-
nelor trmite cu succes, ;'. g.

CORPUL DIDACTIC

Personalul didactic de diferite
grade se compune din 3 corpuri:
Corpul didactic primar, Corpul di-
dactic secundar şi corpul didactic
superior, organizate prin legile organice ale diver-
selor categorii de învăţământ şi anume: 1. Legea
pentm organizarea învăţământului primar şi normal
primar din 26 Iulie; 1924; 2. Legea pentru orga-
nizarea învăţământului secundar din 8 Mai 19128;
3, Legea pentru organizarea învăţământului univer-
sitar din 22 Aprilie 193a; 4. Legea pentru orga-
nizarea învăţământului industrial din 16 Aprilie

M. f). R1.ÎGKI.1Î
CU

Aceste legi conţin dispoziţii comune aplicabile
cu mici deosebiri membrilor întregului corp didactic.

Ele stabilesc, pe lângă condiţiile generale de ad-
misibilitate, privitoare la vârstă, la cetăţenie, la
împlinirea obligaţiunilor militare, la moralitate, la
sănătate, condiţiile speciale relative Ia titlul şi la
pregătiri profesionale 1),

Profesorii universitari, pe lângă titlurile universitare
de (lector şi lucrările de specialitate, trebue să îi

l'entni titlurile necesiiru membrilor Corpului didactic
ţ şl cuini KL'cuiulnr, vuzi uisil «ns r>»(;. .(73 J'n'gâliiva
Corpului Didactic,

AUl.A COMţf'iM.'l.l'I UN'IVMRHITAH IUN CMJJ

CAROr, It ÎN MtJI.OCUI, SENATULUI UNIVERSITAR DIN CI,UJ
rii.OCi,A.Mi\.1UI S.\T,K CA COCTOU HONOMS CM5SA

reuşit la concursul prevăzut pentru ocuparea ca-
drei (art. 22 şi urmat, din legea învăţământului uni-
versitar).

Membrii corpului didactic de toate categoriile
sunt salarizaţi după acelaş sistem. Retribuţia lor
se compune dintr'un salariu de bază la care se ada-
ogă un spor numit gradaţie, proporţional cu vechimea
care se calculează astfel'. 25% din salariul ele ba?.ă
după 5 ani de funcţionare, 50% după 10 ani, 75%
după 15 ani, 100% după 20 ani, şi 125% după 25
ani.

La aceste gradaţii normale se pot adăoga o
gradaţie de merit şi o gradaţie militară pentru foştii
combatanţi.

Vârsta la care membrii corpului didactic sunt
scoşi la pensie din oficiu este de 65 ani pentru în-
văţătorii şi profesorii secundari, şi 70 ani pentru
profesorii universitari,

Gradele sunt;
a) Pentru învăţământul primar: învăţător supli-

nitor, învăţător definitiv, învăţător de gradul II,
învăţător de gradul I şi învăţător superior.

b) Pentru învăţământul secundar: maestru suptf-
nitor, maestru titular, maestru definitiv, profesor
suplinitor, profesor titular, profesor definitiv.

t) Pentru învăţământul superior', asistent, şef de
lucrări, .şef de secţie conferenţiar provizoriu, confe-
renţiar definitiv, profesor agregat, profesor definitiv.

Membrii corpului didactic se bucură de inamovi-
bilitate, aîaru de cazul de mutare disciplinară, sau
la cerere, sau de desfiinţare a catedrei pe cale legală,
când titularului trebue să i se ofere o catedră similară
existentă.

Pentru membrii învăţământului primar, normal,
secundar şi profesional, funcţionează pe lângă- fie-
care inspectorat regional o comisie disciplinara de
primă instanţă, numită pe un termen de 3 ani com-
pusă din; uu consilier de Curte de Apel ca preşedinte,
3 membri ai corpului didactic secundar pentru jude-
carea profesorilor secundari şi 2 membri ai corpului
didactic primar pentru judecarea învăţătorilor (art.
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£49—359 din legea pentru organizarea Ministerului
Educaţiei Naţionale din 12 Noeinvrie 1936).

Pe Mngă Ministerul Educaţiei Naţionale funcţio-
nează o comisie centralii de judecată (art, 103—-123
din Jegea pentru organizarea Ministerului Educaţiei
Naţionale din 12 Noemv.rie 1936) compusă din: un
consilier n! înaltei Curţi de Casaţie ca preşedinte şi
4 profesori ti nivelai tari titulari. Această comisie nu-
nută pe termen du 5 ani funcţionează ca instanţă
de apel. Atât învinuitul etît şi Ministerul Kclucaţiei
Naţionale au dreptul să atu ce deriziunea cu recurs
la Curtea ttc Casaţie (art, a L).

In virtutea autonomiei de care .se Imami Uni-
versităţile, profesorii universitari au privilegiul de a
fi judecaţi de ti 11 juriu compus din 5 profesori titu-
lari, aleşi de Senatul "Universităţii respective.

Profesorii şcoaleloi normale, comerciale şi profesorii
cu curs teoretic dela liceele industriale, sunt asimi-
laţi profesorilor secundari. Profesorii diverselor Aca-
demii ţi Institute (de studii comerciale şi industriale, de
ştiinţe agronomice, de educaţie fizică, de arte frumoase
etc.) sunt asimilaţi cu profesorii universitari,

i p

Diagrama I. Raportul dintre bugetul Educatei Naţio-
nale şl bugetul general ni Statului
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CONSIDERAŢII

lUlucaţia, instrucţia şi cultura unui popor sunt
probleme atât de importante, încât în nici un Stat
clin lume mi mai sunt lăsate în întregime în seama
iniţiativei psuticitlare. Statele, mai ales cele orga-
nizate pe baza principiului naţional, iau din ce în ce
mat mnlt asupra lor susţinerea materială a insti-
tuţiilor de educaţie, învăţământ şi cultură, Astfel
se explică faptul ca partea atribuită de fiecare Stat
din bugetul său, eheltuelilor cu educaţia şl învă-
ţământul, a devenit un adevărat criteriu de ierarhi-
zare culturală între State.

Iată câteva exemple de variaţia ohelinelilor pentru
învăţământ, în raport cu bugetele totale ale Statelor
pe anul 1931—1932:

Statele-Unite (America) . 25,47%
Olanda. .' 35 %
Bavmia . 24,50%
Danemarca ai %
Prusia 18 %
Bulgaria 15 %
Polonia • 14,3 %
Ungaria 14,2 %

Iu medie, dela 1921 pâuâ hi 1932, Statul Român
a susţinut educaţia şi învăţământul cu 12,5% diu
bugetul său.

In aprecierea corectă a cotei din buget, cu care
Statul Român sprijină educaţia şi învăţământul, să
nu se treacă cu vederea faptul că în ultimii ani ea se
raportă la bugetul Statului, fără bugetele regiilor auto-
nofne. Dacă s'ar raporta k bugetul general al Statului,
cota ar fi cu mult mai coborîtă. Ar reprezenta însă cota
reală cu care Statul.sprijină educaţia şi învăţământul.

I n mod grafic, raportul între bugetul Educaţiei
Naţionale de o parte,, şi bugetul general al Statului,
de alta, este redat m diagrama I.

SCOABEI

De foarte mare importanţa pentru stabilirea re-
zultatelor şcoalei româneşti sunt aprecierile calitative,
adică cele făcute asupra gradului de pregătire a eluvîbr,
cari au frecventat-o. Acestea nu rees îtisa (lin diitefe
statistice şi de aceea nu ne putem ocupa de tk în
această lucrare.

In mod cantitativ, ne putem da seanţa du remţ-
tatele şcoalei după numărul i)romovaţilor ţi r«i|K:-
tenţilor, stabilit an cu an, de cei cari predau învfljfi-
mântui In acest sens, rezultatele şcoalei \uîmait*
(de Stat şi particulare) clin 11 ani tic activitate
(1921—1933) sunt următoarele:

18,875.530 înscrieri
11.738.574 promovări, adică 62,2% din înscrieri
5.555.830 repetenţi, adică 39,4% din înscrieri
1.581.126 eliminări, retrageri, etc, adică 8,4%

din înscrieri,
In privinţa participării copiilor la îuvAţămfinlul

primar obligatoriu minim, pe care ar trebui sft-1 tlea
Statul fiecărui cetăţean, situaţia României între vcdnîl
săi era, până de curând, următoarea:

Cehoslovacia frecvenţa
Polonia
Ungaria
Bulgaria
Jugosfovia
Rusia Sovietică
ROMÂNIA

»

»

şcolară
t>
i)

»

»

100%

95%
94%
79%
7»%

Reese în de'ajuns din această situaţie că învăţămân-
tul primar, pentru extinderea căruia Spini Hiircb
găsia atâtea împotriviri acum 35 de fini, trebue
sprijinit de Stat în mod necondiţionat, în măsură.
mult mai in are ca până acum,

I^a un loc, repetenţii, eliminaţii, retraşii, etc *»•
ridică la 6989,358, adică la 37,8% din înscrieri. Acest,
procent reprezinţi masa de copii (capital u»wti
preţios) înscrişi în şcoala, dar cu care învăţământul
nu şi-a ajuns scopul urmărit,
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Pentru cele două ramuri ale învăţământului pri-
mar, rural şi urban, în parte situaţia elevilor,
transpusă grafic se prezintă astfel:

Xtiagrama II. Situaţia copiilor în şcoala primarfi rurală

menea accentuare se poate spera ameliorarea metode-
lor de educaţie şi învăţământ, şi utilizarea raţională
a capitalului uman, tinerel:, prin realizarea şcoalei în
adevăr (1 selective ».

Cauza principală a rezultatelor slabe ale învăţă-
mântului este însă lipsa de control suficient. I/.\ ^onicle
primare mai lăturalnice acesta este aproape inexistent.

50.GO

In ţoale scoale secundare, în u ani de activitate,
repetenţii, eliminaţii, retraşii, etc, s'au ridicat la
483.540 adică 22,4% din înscrieri. Acest procent
reprezintă masa de copii, cu care învăţământul
secundar nu .şi-a ajuns scopul urmărit.

Pentru gimnazii şi licee, cari cuprind majoritatea
absolută, a elevilor de curs secundar din România,
situaţia osie redată în diagrama IV.

f) chestiune trecută cu vederea până actnn, dar
care se cere a fi discutată serios şi pe temeiuri psiho-
logice, sociale ,şi etice este repetenţia, în şcoala primară,
•ca şi în cea secundară, cu rezultate defavorabile din
punct de vedere psihologic şi etic, atât pentru elevi,
•cât şi pentru părinţii lor. in deosebi prin umilinţa,
legata în mod inevitabil de repetenţie, se pregăteşte
«ale largii sentimentului de inferioritate eu rol hotă-
rîtor în formarea unui .suflet prin educaţie

Asupra părinţilor, repetenţia are un efect cu totul
vătămător: dacă şcoala primară, obligatorie, lasă
peste 30% din copii repetenţi, este dela sine înţeleasă
dispariţia dorinţei de a-şi trimite copiii la şcoală
şi înlocuirea eî cu ura faţă de şcoală.

Cifrele asupra repetenţilor în învăţământul primar
îndreptăţesc tkiei concluzia cit repetenţia esk MM din
cauzele principale pentru care ţrecvenţa şenaUor primare
jstt! aşa de slaba.

Pentru o remediere a rezultatelor şcoalei primare
şi secundare se impun două .serii de măsuri: unele privi-
toare la pregătirea şi perfecţionarea corpului didactic,
altele la controlul învăţământului.

In ce priveşte pregătirea viitorilor profesori sc-
cnndaii, esi Yn;bue my.ipfir.it uecenUuitfi în direcţia

şt •pedai<(i\>kă', peutrucu. numai dela o ase-

TEORETIC ŞI PRACTIC

Şcoala primară nu trebue socotită mimai ca o
instituţie pregătitoare a trecerii spre şcoalele secundare,
l̂ a să urmărească un scop înşine bine precizat: acela
de a iniţia pe tineri în a trăi o vieaţii superioară, chiar
dacă n'ar mai frecventa o allă şcoală.

Aceasta înseamnă că şcoala primară trebue să dea
copiilor, —cari nu vor trece în şcoalcle secundare, — o
pregătire în cât mai strânsă legătură cu mediul, în care
funcţionează ea. Va trebui să avem deci o şcoală
primară cu individualitate deosebită după formaţiile
sociale ireductibile una la alta: satele şi oraşele

Dacă spiritul legiuitorului va îi înţeles bine, şcoala
primară va avea să Itmcţionexe în cea mai strânsă
legătură cu mediul; mai precis, m legătură cu numea
dominantă în oraşe: meseria, industria, comerţul; şi
în sate, agricultura, cu anexele ei. Şcoala primară,
în ciclul II se va apropia tot mai mult du activitatea
de atelier (la oraşe) şi de fermă (la sate). Funcţionând
astfel în cea mai strânsă legătură cu mediul, va de-
prinde pe copii cu irteia că tulevaralid progres nu stă
în schimbarea de mediu, ci în superiori zarea omnlui în
mediul, în care s'a născut şi trdeşte. şi dacă această
ideie despre progres ar pătrunde tot mai adânc în
masele rurale, în deosebi, ar însemna totdeodată cea
mai puternică pavăză împotriva «orăşeuizarii» sa-
telor. Satele sunt capabile de o cultură aparte, ceea
ce se trece cu vederea adeseori în acţiunile de aşa
zisa propagandă culturală.

Diagrama III, Situaţia copiilor în şcoala primară urbană
Copii

gjoacco
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l.:i iiU'îa că şcoala primară s;Vşi urmărească un
scop în sine, fără preocupare dt trvcm'a în şcoulele
secundare, s'nr putea aduce obiecţia că totuşi trecerea
aceasta se face, deci nu treime iit->ooitită. Obiecţia se
spulberă uşor: să lăsăm şcoaleinr secmulîire grija de ;i
stabili ele legătura cu şcoala primară cum cred şi când
cred ea e mai bine: «!up;\ 4. 5- f) ^ U 1 7 :>ni l î l ' sondă
primara.

IV. Situaţia elevilor ilin iiiînnazii şi licee

/saooo

fOOOOJ

saooo

Cu scopul în sine l>ine precizat şi în strânsă legătură
cu mediul, şcoala primară treime extinsă de îndată
până la 7 ani, pentru toţi copiii şi în acelaşi timp
intensificată în spiritul şi conţinutul ei.

Este interesant de constatat structura învăţămân-
tului secundar după ramificaţia: teoretic —practic (sau
tehnic), tiiiidca din raportul acestor rauuiri se pot
trage multe concluzii privitoare la rolul social al învă-
ţământului secundar, lată cum se prezintă acest
raport în câteva ţâri:

Tab. î. Kaportul numeric intre populaţia şcoalelor
teoretice şi practice în diverse ţări

vi ia secundare:
i i I s % din 1

total ' TeortSice
e i din
Setai

l'î.1'53
; ?

7'

,i
•7

,1

7I.J17

57.0 <o
57.0-H

S3.Î

35,9
37.7

Rezultă că în ţările numite mai sus, populaţia tea
mai numeroasă de elevi este în «coaiele secundare prac-
tice {tehnice), şi anume, între 81,9% «i J2,S% din popu-
laţia întregului învăţământ secundar; iar în cele teore-
tice, între .H\i% ţi 27,7%.

In şcoala românească, socotind ca teoretice: liceele,
ţcoalele normale, seminariile, liceele militare, şi
practice, sau tehnice: şcoalele profesionale, comerciale,
de meserii, de agricultură, raportul între ramura
itortfinl ţi practică, este inversat in favoarea celei
dintâi, după cum se constată din diagrama V.

Ce însemnătate are învăţământul practic în epoca
noastm de atotputernicie a tehnioci, nu mai e nevoie
de în vede rar.

Simt ţâri, care leagă mari speranţe de succese vx.a~
nomice île faptul că au imprimat întregului sislviU
şcolar caracterul tehnk-profesional. In râtului ace-
stora, fără îndoială că locul de frunte îl ocupă .Rusin
Sovietică şi Italia Fascistă. Şi se pare că nu s'ii»
înşelat. In Franţa .se acordă de asemenea marc i n U u r *
învăţământului tehnic. Labbc, directorul genunii ui
acestui învăţământ, spunea in Xoemvrie 1932: « LnViV
ţâmântul tehnic francez are certitudinea că prejţincşHî
viitorul, mai ales prin legătura strânsă a culturii şi H
meşteşugului, prin pregătirea oamenilor în vnlen-u
.sarcinilor profesionale. El are certitudinea în ;uv;isl U,
pentrucâ meşteşugul ocupă de acum înainle v i r u ţ "
întreabă, pentrucă tehnica este regină; peutruiTi 1 n-1 nu-
servită fără a-i sacrifica spiritul, ci salvândii-l i>vi»
aceea că în tehnica însăşi găsim un punct <k> spri j in
pentru libertatea .sa >>.

Extrem de slaba participare a copiilor noştri clin nu'
diul rural la şcoalele secundare practice este de-a-clroii~
tulîngrijorătoare: 0.2%la şcoalele profesionale,0,5%Iu
şcoalele comerciale, o,0% la şcoalele de meseni, şi <»,a %
la şcoalele de agricultură!

Lipsa şcoaîelor tehnice, de care societatea ronisl-
nească avea şi are nevoie, a fost totdeodată euii/si,
care a înlesnit pătrunderea a numeroase ekiint'iiltî
jitrăine în activitatea industrială a ţării noastre.

Diagrama V. Raportul numeric îiitce populaţia şconli-tof
teoretice şi practice In România
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Toarte bune locuri de supraveghere directă a lucrărilor
în diferite ramuri de activitate sunt ocupate de stiiiinl,
iar Românii, neavâud pregătirea necesară, rămân fără
ocupaţii.

Dacă se ia în seamă valoarea educativă a activită-
ţilor practice, faţă. de cele pur teoretice; dacă se în-
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ţelege cum se cuvine momentul economic istorie prin
oaie trece întreaga omenire: slnViirea capitalismului,
deci a industriilor mari, şi implicit întoarcerea —cel
puţin vremelnic — la industria mica şi meşteşuguri ;
şi îu sfârşit, dnca în trecut predominarea şcoalelor teo-
retice va îi fost jnstil'ieată prin nevoia Statului de a-şî
pregăti aparatul funcţionăresc necesar, de acum înainte
se impune, făra întârziere, o desvoliare a şcoalelor
practice, tehnice, aşa încât să fie simţitor predo-
minante faţă de cele teoretice; ceea ce va ii spre însă-
nătoşirea sistemului şcolar şi a echilibrului vieţii so-
ciale romanişti.

I 'Ol' l 'I.AŢlA
DUI'A

KL-CUXPAKK

O alta chestiune importantă şi bogată în concluzii
este participarea copiilor clin mediul urban şi rural
la învăţământul secundar de toate categoriile.

Din datele statistice pe 11 ani, rezultă c:l din
15-787.023 înscrişi în şcoala primară, 863.070 trec
în scoale secundare, adică 5,4%; şi 14.921,853
adică 94,0% rămân numai cu şcoala primară rurală.

Dacă comparăm masa de copii din mediul urban,
cu masa de copii ci hi mediul rural trecuţi în şcoak'le
secundare, constatăm CĂ cei din mediul rural participa
de S',j ori mai fiufin la această trecere decât cei din
mediul urban, în raport, cu populaţia din mediul res-
pectiv (urban şi rural).

Ui totul, de abia 5,4% din tineretul înscris în şcoala
primara rurală a trecut în învăţământul secundar,
în timp de IT ani de prosperitate a acestuia!

Chestiunea are foarte mare importanţă: tineretul,
provenit, din mediul rural, este îu mai mare majoritate
român, decât cel din mediul urban.

Apoi tineretul rural ,1 format totdeauna un fel de
rezerv o rin de împrospătare a energiilor din pătura
conducătoare. Se înţelege însă că dacă participarea
tineretului rural la învăţământul secundai' este aşa
tio redusă, redusă va fi participarea lui şi ia
învăţământul superior; şi prin aceasta posibilităţile
tle împrospătare a vnerjţiilor din pătura eoiuUien-
toarc, micşorate. Cum chiar in prezent clemente conilii-
aUoarc de allii origină decât cea româna sunt destul de
numeroase, gravitatea coiisccinfc/or nu ponte ji tăinuiţii.

Cauza veibrsci participări a tineretului rural la
învăţământul secundai nu stă câtuşi de puţin în
potentele intelectuale ale acestui tineret, ci exclusiv
în faptul că şeoalele secundare fiind situate numai la
oraş, pentru părinţii copiilor din mediul rural se
ivesc imense dificultăţi de natură materiala în trimi-
terea copiilor la ucenic scoale.

Aceasta fiind singurii eau/.ă a. slabei participări a
tineretului rural la şeoalele secundare, şi implicit la
rele superioare,s« impun urgente uiitsuri de uşurarea
condiţiilor, în care acest tineret să frecventeze ţcefl-
It'lo secundare.

ÎNVĂŢĂMÂNTUL lîNtVj-HiHiTAR, IX RAt'OUT
NUMHRIC OU OF,T, I

Critica cea mai frecventă adusă învăţământului su-
perior în anii din urmă este aceea că a luat o dcsvoltare

mai mare decât nevoile şi posibilităţile societăţii
româneşti de a valorifici tinerii, cari primesc acest
învăţământ. Pentru a înlesni o discuţie a acestei
chestiuni, dăm câteva informaţii asupra raportului
numeric dintre populaţie şi studenţi, ;tşa cum se
prezintă el în alte ţări.

Tab. 2 Raportul numeric dintre populaţia totalii .şi
studenţi în diverse ţări

l'rnsln. .
l-'rauţa ,

Oliimla . ,
Poloni» . .
Bdglu. . .

ROMÂNIA

ţftltt

7.17J5J4
U.? 36.158

fi,683,7.10
f

1S.D53.8aO

Nr,

U.978

3J.786

dlll

o.a 3

0.20

II.Iii

0.15
o.I4

0,14

Chestiunea trebue discutată îusa mai mult pe baza
realităţilor dela noi. Iu acest scop, ca şi ta înfăţişarea
structurii învăţământului secundar, am crezut că
temeiul cel mai sigur pentru discuţie îl formează
raportarea populaţiei din învăţământul universitar
la populaţia înscrisă îu şcoala primarii.

Re/.ultă că, în 1.1 uni, in universităţile româneşti, an
fost: 2X3.538 studenţi înscrişi. (Să se observe că i,n
student figurează ca "înscris de ;j—7 mi, dnpA nu-
mărul anilor de ni mi ii îu fiecare facultate) şi 23.066
licenţiaţi (dela facultăţile de medicină, doctori).

In raport cu populaţia înscrisă în şcoala primară,
în tini]) de 11 ani, revin: ] ,5% studenţi înscrişi şi i,2%0

(la mie) licenţiaţi.
In examinarea chestiunii dacă învăţământul su-

perior are sau mi prea mulţi studenţi, atragem atenţia
asupra faptului următor: în învăţământul superior
românesc se permite înscrierea aceluiaşi student în
mai multe facultăţi şi scoale superioare deodată.

O statistică asupra participării aceloraşi studenţi ]a
mai multe facultăţi şi scoale superioare îu acelaşi timp,
nu avem. Am făcut însă o anchetă, care, deşi parţială.,
poate fi luată în seamă întru înţelegerea chestiunii;
din 125 studenţi prezentaţi la examen (amili de filo-
soîie, 1933) 54 sunt înscrişi şi la alte facultăţi: drept,
ştiinţe, teologie, ucadeniia comercială, educaţia fizică,
conservator; ceea ce înseamnă că 43,2% clin studenţi
urinează mai multe facultăţi deodată. T'aptul are
foarte mare importanţă îu discuţia problemei de
nrai sus.

POPULAŢIA UXIVER.SITAŢILOK DUPĂ

O altă chestiune importantă, pusă în discuţie tot îu
legătură cu desvoltarea învăţământului universitar,
este participarea studenţi Iov pe neamuri la acest în-
văţământ, Pentru discuţia principială a problemei,
am luat datele statistice referitoare la studenţii români
şi evrei (cei din urmă fiind cei mai numeroşi, -dintre
neromâni, în raport cu populaţia respectivă); asn
raportat, ca şi mai sus, numărul de studenţi la popu-
laţia de neam respectiv din şcoala primarii
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In cei I I ani (ti; activitate, situaţia *e prezintă
ostiei:

a) 2 I8 .-JSI studenţi români, adică 1,5% in raport
cu copii români înscrişi în şcoala primarii;

h) jft.iSi studenţi eva-i, aiiică ?.(>% in raport cu
m p i i i evrei, înscrişi în şcoala primară.

Prin urmare, proporţional cu populaţia respectivă,
Kvreit participă la învăţământ»! superior îi! număr
d e cinci mi ni,ti marc- decât Romanii.

I iacă rapurtni de participare a Românilor la invâ-
ţâniAntul superior ~ ;ir ri păstrat şi pentru celelalte
neamuri, numărul -liiiirnţilor evrei înscrişi u'ar fi
]"(i>t rk-i'ăt de :)117.

In KMir.rt cu populaţia de şcoală primara de neam
resptdiv. situaţia studenţilor din II .ins, a fost
următoarea:

A'irKjiiKH : 2IJS.J^I studenţi, adică i , j " . o din 14.559.4S
înscrieri în şcoala primară.

i:.-yiii: .ţii. 0 r studenţi, adică /.(*% din (>oS.OQ3
inscrii-ri in şcoala primară.

I'Ol'I'I.AŢIA C N ' I V I - R S I T A Ţ U . O R PIC I\\CUI,TATI

Maeă raportăm numărul licenţiaţilor fiecărei facul-
tăţi la numărul înscrierilor în facultatea respectivă
(ţinutul seamă de faptul că un student figurează la
înscrieri de 3—7 ori, dar ca licenţiat numai odată}
atiăm un procent ce indică regularitatea cu care
^Uulenţit în<en>i îşi (îuc până la capăt studiile în-
cepute. Iată rezultatul acestor rapurtim:

Medicina Vttc-riimă 14 %
.Medicina '-.4%
Farmacia 10,2%
Litere q %
.Ştiinţe 7,2%
I>rept J.E*,',
Teologic 5:9%

Rezulta câ la faetiltâţiîe de teologie sunt cei mai
mulţi studenţi, cari, după ce s'au înscris, se lasă
de .studii.

Repartiţia studenţilor pe facultăţi şi pe naţiona-
lităţi, hi cei o ani ciij*ideiaţi, tesse (lin diagrama VI.

Critica cea mai îndreptăţită, ce sa poate aduce
înViiţăni'mtutui universitar, este inia aceea că orien-
tarea stmleriţilor spre diferitele facultăţi se face în
desacurd cu interesele sociale şi naţionale ale Statului.

Reformatorul ar îtiţeîege că are de afacc cu
un stat cu &tt«ctur;i agrară, nu industrială; că, prin
urmare, sisteiuul ţcoiar dtt organizat nu poate li o
e-fiisk; după cil VMIU alt stat industrial, să zicem, din
Apusul Iiiiroi»i, cu colonii de administrat in alte
continente, ere. d u>:ui propriu suisiliilii romanişti,
In stare tt-i ailsuî!î:a ţoîinkk şi u-t realizn Meniurile.
}'n .ilare sistem şcolar ar avea neapărat o bază foarte
largii formata din învăţământul primar, în afara cft-
rnia n"ar rău:ine «inieni (cum rămân în prezent anual
sute de inii iîe copii), cu iavâţăniânt practic: agricol,
mef-eni.. iin.feîonriî, comercial, inult tuai desvoltat
«iecât cel ttiorttic: cu un învăţământ superior (pre-
Sătîtor jKntni funcţii de conducere în vieaţa Statului)
in care tineretul să primească o pregătire în ra-

murile principale de activitate socială: ca de ex. cori
dată de academii sau institute agronomice, academii
industriale, comerciale, facultăţi de medicină, e1:e.

In nici un ca» învăţământul superior n'ar cuprinde
•11 facultăţile de drept 43,1% din *°t tineretul uni-
versitar, cum cuprinde în prezent, fiindcă este e v i '
.lent că Statul Român, agrar în structura lui, nu pnati !
da acestor tineri o întrebuinţare, de pe urma căroiii
să-şi simtă puterile sporite.

In acest sens, dacă am continua o confruntau.;
atentă a structurii societăţii româneşti, cu structurii.
sistemului sau şcolar, am ajunge la consta tu rai Cit
acesta este in dezacord cu structura societăţii şi ti cei cit
posibilitttfile ei de dezvoltare. A continua acest sistai*
ar însemna sd pregătim metodic descchilibrul vieţii socicth'
româneşti. Se înţelege astfel de ce un asemenea sisUuii
şcolar nu mai împlineşte funcţia de superioriV.uro, st
vieţii sociale.

Cine ar susţine contrariul ar trebui să se gândenseft
întâiu la greutatea rezolvării uuiiieroaselor probleme
serioase puse în legătură cu valorificarea tineretului
acestei ţări: mii de tineri, cu cea mai aleasă pregătire,
la care puteau aspira, nu-şi găsesc întrebuinţare în
vieaţa socială. Totuşi, şcoalele cari i-au pregătit func-
ţionează mai departe fără nicio nouă orientare. Astfel
ia proporţii tot mai îngrijorătoare faptul ca sooicUtt-eti
românească nit ştie ce să facă cu tinerimea fie care o are.
Ce înseamnă aceasta pentru viitorul societăţii, mi e
greu de întrevăzut.
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Diagrama VI. Repartiţia studenţilor pe facul-
tăţi şi naţionalităţi în ir ani (1921—KJ3,t)
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INTIÎRVIÎNŢIA STATULUI IN ORIENTAREA TIN. l t ,
RUTULUI ŞCOLAR

Se ştie cum s'a ajuns la această repartizare a t inere-
tului înlăuntriil sistemul ui şcolar, în desacord cu intiv.
resele sociale. In anii următori răsboiuhu, prestigiu)
nediminnat al învăţăturii a exercitat o adevtiruUv
fasciuare asupra tineretului, S'a produs astfel u n
irezistibil avânt pentru carte, fără a fi fost îndrumat îji
coordonat în acord cu interesele sociale, pe care <>
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politică de prevedere uşor le-ar fi descoperit. Entu-
ziasmul pentru învăţătură a fost susţinut şi satisfăcut
de iniţiativele locale, prin înfiinţări de scoale, teoretice
mai ales, fiindcă acestea aveau prestigiul mai mare. S'a
lucrat fără coordonare şi prevedere în câmpul unei
solidarităţi, care avea să producă de îndată efecte
neplăcute! Dorinţa de învăţătură a devenit o cursa de
întrecere a tineretului spre vârful piramidei sociale.
Abia după ce a ajuns în număr mare acolo, s'a înţeles
•că ar fi fost mai prudent sa at fi întărit prin învăţătură
mai întâi» hiv/.x piramidei.

Din tot procesul acesta st despriude însă pentru
Stat o datorie faţă de trecut şi un drept faţă de viitor:
datoria de a înlesni tinerilor găsirea locurilor căutate,
în acord cu interesele sociale şi cu pregătire-a primită
de ei; şi dreptul de a interveni mai de aproape în
rolul de coordonator şi dingiuitor în orientarea viitoare
a tinerilor spre diferite scoale.

Prin acest ral regulator, care trebite să revie fărâ
întârziere Ministerului Educaţiei Naţionale, s'rtf Unde
la punerea întregului sistem şcolar din (ard tu atoni
cu structura şi nevoile vie(ii sociale. i. g,

A', loriia, Istoria îuvăţitmântului românesc. Bucureşti, 192S.
,V, lt>rş?,n, Nmivenux iiuitoriaux ponr servit a l'liistolre ilo

Jucijiits Hastlikcis L'Heraclîde dit le Dcspote. Bucureşti,
1900,

llaus Peni, Itelaţiunile lui Jakobus ISasilicus Heraciides.
Bucureşti, KJ27.

loamws Somn/cras, Vita JacobI Despotae, la Emile Legraitd,
J.leux vîes (le J ncqucs lîasilicos. Paris, i8Sy.

Xoler, Des Zsicliarins Ortlius J.obgeilich ani Strashwd.
Strnslund, 183T.

Ji, P. Husdeu, Luca vîtrolci. Bucureşti, 1864.
Alc-.v. Marcu, RIftessf (ii stmia rumena iu opere italiane (k*i

seeoli XIV <_• XV, iu <i Eplierucns Dacoromâna •>, Romii,

C. I\rl)ii:ea»i(, Hurlisirusi ijcoUrâ iklii lsişi. Suiji, 1HK5,
C. I'.vbieeanu, Istoricul seiuiuariuku VeuUuntti <liu tuâuîi-

Htirfi» iîocolii. laşi, itiMjţ,
V. •-!. Ul'rchia, Istoria Rouiâuilor, liucurcşti, I^y.î.
[tegitltiHientitl ftna/tior fmblice di» Principului Molduvfi *uil>

Hiispioiilo 1'rtMi înaltului ilo 11111 liiliai (îrlgi>riu Sturrlza
Viiuvfjtl, îutm-.niit ilt IţpîVniptn înviiţătHvilur jwtilice.
Iaşi, 1H35.

V. C. Erbiceaiiu, Viaţii şi activitatea I1, H. Neofit Kcrihuu,
cl>in('(jp de Odt'sa. Bucuroşti, iHHH,

A. P. Xeiia/Hi/, rstorlii partidelor politice. Jhteureţjti, Kjr,^.
G, Astthi, Keluţiuneu istorică a.siipru ţconlclor (lin Moldova.

Aşezământul jie-utrii ornauisaraa învăţăturilor publice în
Principatul Miildorei, lucrat în unul 1K.50 du coinisiii
aiimiiu Ti'mcliiltă <U' Prea Iiiiilţatul Domn Grij;orie
Aloxuiulru (îliica, î» atiu! 1 al Domniei Măriei Sale,
laşi, 1851.

Dr, Ion G, Sbiera, Familia SMera (lupa1 tradiţiune şi istorie.
Cernăuţi, rSog,

Onisifvr Ghibu, Universitatea Daciei Superioare. Unenreşti,
1020.

Onisi/or Ghibu, Pagini (lin istoria şcoalelor romii iieşti, hi
Revista generală a învăţământului, An, X V I I I , Nr, 9.
Bucureşti, 19,30,

A, D, Xenopol, Epoci Fanarioţilor. Bncmeşti, 1S93,
Bogdan Duică şi Popa-IJsstanu, Glieorglie La-iăr, Viaţa şi

Opera sil. Bucureşti, i<)2j.
X. lorga, Viaţi» şi domnia lui Bitrlm Dimitrie Ştirbei.

ValeniUle-lIiinte, imo. •
I. Ziitomil, Starea instrucţiunii publice în România ile Sus

(Muntenia) la finitul anului IJCDIÎLI- IJSM uS6>. Ruciueşti,

Pi'li a h'iiji-iinn, Şt'dalele seciuidiire 1:1 anul îSo.î.'ţ)". -illu

csireşti, iSgli.
IH. (.'. !K Sc'jevtuiiu, IMu HiHintitilf «iţit. llnvurcşti, 1929.
M. Nicolaescu, Concepţia lui Spini llaift despre şcoală şi

rolul ei în sock-tateii riHiiâneiisea, în Revista generală
a Invăţămâutului, Au. XVIII, Nr. 6. Bucureşti, 1930.

.S. Mehedinţi, Şcoala Poporului, Bucureşti, itjiS,
/. Valaxm, 1'riiittCtele de legi «le învăţământnlni secnntlar,

în Revista generală a tiivăţămâuttilui, XVI, Nr. 3, 11)27.
huij l, Galirca, Psihologia a două tipuri de copii şi indi-

vidualizarea iuvfiţJXniâittului. Bucureşti, 1933,
laşi/ I. Gabrea, Cultivarea satelor nu înseamnă «oriîşeui-

v.nrea» lor, în Revista Generalii a hivaţămautnhii. No-
etuvrie, £927,

G. G. Aiitonescu şi losij I. Gabrca Organizarea Invâţă-
muutuliii, Jjucureştî, i<)i%.

losif 1. Gnbrca. Şcoala Româneasca": structura şi politica
ei, liucnieştl,

/
jC , '
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STRAJA ŢĂRII 
<t Noi nu suntem oşcoaliî, noi 

suntem o credinţa ţi un avani». 
M, S. RlţGCl.IÎ CAROI, ti 

, Şcoala a strecurat în sufletele copiilor frânturi 
din educaţia generală, religioasă, morală sau na¬ 
ţională, Ifamilia şi societatea urmini să desă¬ 
vârşească opera începută de şcoală, să crească vlă¬ 
starele în deprinderea unei vieţi morale creatoare şi 
româneşti, • ; -
. Dar familia împovărată' tot mai mult de nevoile 
materiale zilnice şi, la rândul ei, societatea nu au 
ştiut sa organizeze dorul; de mişcare şi expansiune 
al copiilor,' canalizând- năzuinţele lor spre'un liman 

• producător de bucurie şi de folos, 
Absenţa aceasta dela datorie — justificată şi ne¬ 

justificată — ducea tineretul pe căi neştiute către 
idealuri neconforme interesului naţional, punându-1 
adeseori în conflict şi cu aşezământul moral a! Statului. 
. Epoca postbelică a fost în adevăr o epocă dură şi 
înclinată către extreme. Poporul românesc n'a 
fost lipsit de ispitele ei. • 

Ca o necesitate firească, impusă de aceste timpuri 
postbelice de desecliilibru moral-religios, s'a produs 
acea. fericită intervenţie a Capului Statului, care 
statornicea prin Străjerie un nou îndreptar în viaţa 
tineretului, 

Pentru vârsta critică a adolescenţii, vârsta singu¬ 
rătăţilor pline de primejdii, sfâşiată de numeroase 
crize sufleteşti, Străjeria vine ca un balsam al 
tumultului nestăvilit, învingând şovăirile, dând sens 
vieţii, verificând aptitudinile. 

Ziua de 8 Iunie, ziua cea mare a Tineretului, ue-a 
arătat icoana vieţii sale curate. Marile unităţi de stră-
jeri din toate 'unghiurile ţării, şi-au executat pro¬ 
gramul tineresc pe stadioane şi câmpuri de exerciţii 
în disciplina mişcărilor simetrice, alături de acea 
măreaţă pornire de cinstire a ogoarelor, care pentru 
noi, popor de plugari, trebue să fie un exemplu. 

t, s, şi g-ral i. in. 

EVO3VUŢIA ORGANIZAŢIEI STRĂJEREŞTI 
•A) CERCETAŞI! ROMÂNIEI 

Străjeria a cunoscut, la noi, tradiţiile de viaţă 
tinerească ale cercetăşiei. 

Cercetăşia a luat fiinţă în 1907 în Anglia, ca o 
încercare fericită de a împlini, din' aiară de şcoală, 
lacunele tot mai vădite ale învăţământului oficial. 

Practica şi teoria acestei doctrine de înnoire, 
care s'a dovedit repede rodnică prin eficacitatea me¬ 

todelor sale pii::e, generos, la dispoziţia tuturor, şi 
rând pe rând adoptate de toate ţările, a fost demon¬ 
strată întâiu pe teren, în primul «campament cerce-
tăşesc», organizat în vara anului 10,07 c^e iniţiatorul 
reformei, generalul Robe,rt Badcn-Powdl, pe insvila 
Brownsea {districtul Dorset în Anglia meridională), 
apoi codificată în cartea sa fundamentală <iScouting 
for Boys», tipărită în 1908 la Londra. 

Cu 5 ani în urmă, la 1913, au apărut întâiele cete 
de cercetaşi români, şi anume, aproape simultan, îa 
Bucureşti, Sinaia, Braşov, şi Blaj. 

La Sinaia, primii cercetaşi ai României, între caii 
erau şi principii regali Carol şi Nicolac, au avttt bine¬ 
cuvântarea marelui rege Carol I, a cărui înţelepciune 
profetică a salutat în noua instituţie acea şcoală a 
caracterului, pe care de mult o preconiza părinteasca 
sa purtare de grijă pentru viitorul raţiunii româneşti. 

In 1914, se eonstitue legal Asociaţia CercetaşHey 
României. Prin aceasta s'a consacrat denumirea de 
cercetaş pentru boy-scout-iclaircur, recomandată. încă 
din 1912 de Principele Carol, şi care figurează şi în 
fruntea primei cărţi româneşti închinate uouel me¬ 
tode: «Cercetaşii (The Boy-Scouts) », de G. G. (Gn-
briel Giurgea), tipărită la Bucureşti în 1913. 

Sub conducerea exemplară a Principelui Carol, 
comandant al Marei Legiuni a Cercetaşilor României, 
mişcarea ia repede avânt, se întinde peste între agit 
ţara, şi unind în colaborare fericit armonizată silin¬ 
ţele generoase ale adulţilor — profesori, ofiţeri, me¬ 
dici, ingineri, industriaşi —cu însufleţirea tineretului, 
ajunge la o înflorire nebănuită. 

Cercetăşia română a avut norocul ca, deln în¬ 
ceput, să întâmpine ocrotirea generoasă a Eamilici 
Regale, sprijinul activ al autorităţilor şi interesul 
viu al publicului intelectual şi al tinerimii. 

Dela urcarea sa pe tron, Regele Eerdiuand pri¬ 
meşte protectoratul Asociaţiei Cercetaşilor României. 

Comandant al Marei Legiuni, din Septemvrie 1914, 
Principele Carol n'a înţeles să-i dea numai un patro¬ 
nat şi să poarte un titlu onorific. Dela început. Prin¬ 
cipele a condus mişcarea cercetăşească din ţară, 
jertfindu-i o parte din timpul Său cel mai bun, cu 
aceeaşi atitudine animatoare şi ocrotitoare, pe care o 
are astăzi M. S. Regele Carol II faţă de Straja 
Ţării, ' ._. 

Vor constitui o pagină istorică deosebit de Junii--
noasă drumurile făcute de Principele Moştenitor în 
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4 8 4 ENCICLOPEDIA ROMÂNIEI 

cursul anului şcolar 1914—1915, de-a lungul şi de-a 
latul României, pentru organizarea cohortelor cer-
cetăşeşti în toate regiunile ţarii, mulţumind sprijini¬ 
torilor, dând instrucţiuni şi sfaturi comandanţilor, 
instructorilor, cercetaşilor, având pentru fiecare tiu 
. cuvânt bun, un îndemn nobil, un gest delicat, 

Drept răsplată celor mai devotaţi, şi ca prilej de 
înfrăţire a cercetaşilor din toate unghiurile ţării, 
Comandantul Marei Regiuni organizează şi conduce, 
în vara anului 
1915 (4—X4 Aug.) 
acea minunată 
excursie pe Du¬ 
năre, în Deltă, 
până la Vaicov-
Periprava şi Su-
liua, unde uneşte 
pentru prima dată 
prin comandanţi 
şi cercetaşi dele¬ 
gaţi, pe reprezen¬ 
tanţii tuturor co¬ 
hortelor. Iar în 
Mai 1916, adună 
la Bucureşti; în 
tabăra dela Şosea, 
întreagă Marea 
Regiune şi,' în ca¬ 
drul strălucitei 
solemnităţi d in 
ziua Sf in ţ i lor 
împăraţ i Cons¬ 
tantin şi Klena, 
— patronii cerce-
tăşiei române, — 
prezintă Regelui, 
Curţii, . Guvernu¬ 
lui, asistenţei în¬ 
tregi, nobila oştire 
a. tineretului, gata 
să ajute, cu avân¬ 
tul său luminat, 
ta acţiunea eroică 
pentru desrobirea 
moşiei străbune şi 
reintegrarea ei în 
pământul româ¬ 
nesc. . 

La T 5/28 August 
1916, odatăcu mo¬ 
bilizarea, în mod-
spontan intră în funcţie detaşamentele cercetăşeşti 
pregătite şi organizate dinainte, pentru toate servi¬ 
ciile auxiliare ce îi-au fost rezervate, potrivit cu 
puterile lor, şi unde copiii-cercetaşi şi-au făcut da¬ 
toria cu pricepere, cu. docilitate zeloasă şi cu de¬ 
votament împins până la sacrificiu. • 

In iarna lui 1916, cei mai mulţi din ei, dintr'un 
îndemn pe care nu l-au putut înfrâna ordinele auto¬ 
rităţilor, constituiţi în coloană, sub egida Comanda¬ 
mentului Marei Legiuni în cadrul Cohortei «Păstorul 
Bucur», mulţi însă-, singuri, au urmat steagurile Ţării 

în Moldova, unde parte şt-au continuat serviciile ne 
lângă instituţii şi spitale, parte au fost • adunaţi şi 
organizaţi în colonii, pentru a fi adăpostiţi şi pregă¬ 
tiţi în vederea şcoalelor militare cari îi aşteptau. 

Despre' atmosfera de încredere dnrză, de iAbdare 
eroică, de încordare potenţată, de concentrare în 
credinţă şi în spiritualitate, care domnea în colonia 
dela Soleşti (jud. Vaslui), trecută apoi, sub presiu¬ 
nea epidemiilor la Sculeni în lunca Prutului, şi caro 

servea ca exem¬ 
plu tutuim celor-
lalte, se vor jmfca 
scrie pagini oi <U> 
epopee, cu capitole 
pline de duioşie, 
vrednice do epi¬ 
soadele legendare 
din misterioasa 
(i Cruciadă ci Co¬ 
piilor » x). 

Oraşul Tecuci a 
avut gândul pios 
de a ridica un mo¬ 
nument întru slă¬ 
virea memoriei 
cercetnşilot pie¬ 
riţi ca eroi, în 
anii exodului, in 
Moldova, 

Regele l'oirii-
liand, apreciind 
generos contribu¬ 
ţia de sacrificiu 
pentru Patrie ti 
copiilor - cercetaşi 
din timpul rils-
boiuluî, li-a dat 
locul de onoare1 în 
fruntea cortegiu¬ 
lui triumfal la 
intrarea sa în Un-
cureşti la 1 J>c-
cemvrie 101H, şi 
a dispus sa li se 
ofere ca răsplătii 
«Crucea Come¬ 
morativă xgzCi -• • 
1918 » şi « Medalia 
Victoria». 

După Unire, 
Marea Legiune s'u 

întins peste ţara întregită, constituind cohorte în 
toate centrele ei. Acestea s'au manifestat deosebit 
de spornic. 

Intre 1924 şi 1929, cercetăşia a fost integrată; în 
Fundaţia culturală «Principele Carol », ca direcţie 
_') Unul ii intre cercetaşii noştri de atunci, Dan Alem, 

şta publicat aducerile aminte clin pribegie, înti^'o carte 
de valoare istorică şî literară: 0 şcoală tiv aer liber; Sokţii 
şi Sculeni, 1916 — igiS, Constanţa, 1938. 

Recent-au apărut însemnările altui cercetaş, t o t rtela 
Sculeui: G. Beuran-Delaschela, Regele Corol I I Ocroti-
tonii Copiilor. Timişoara, 

i 9 3 7 
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autonomă. Dela 1929, ea e trecută la Oficiul Naţio¬ 
nal de Educaţie Fizica, 

In 1930, devine din ncai independentă, sub condu¬ 
cerea supremă a M. S. Regelui Cavol II. Intre manife¬ 
stările activităţii intensificate, sunt de remarcat 
cursurile pentru comandanţi dela Breaza, unde se 
organizează un centru permanent foarte înfloritor, şi 
jamborcelc naţionale, cu participări tot mai nume¬ 
roase mi numai din ţară, ci şi de peste graniţe: la 
Piutra-Xeaniţ (Uj.5<>), la Sibiu (1932), la Constanţa-
.Mamatn (ii).M). ' a Braţjov-I'oiana (1936). 

<\ 11. 

H) îxcjvPirruuiuî S T R Ă J E R I E I 

Intre timp, M. S, Regele concepuse planul nia-
rci organizaţii a Străjeriei, 

Ideologia şi doctrina Străjeriei, fixate Î11 contururi 
generale de către înaltul Comandant, au fost tradus; 
în fapt printr'o şcoală de experienţa, înfiinţata în 
Septemvrie 1934 la Breasa-Prahova. Acolo s'a trăit 
viaţa în comun, s'au cercetat posibilităţile de a da 
Corpului Didactic o pregătire necesară muncii .strâ-
jercşti la sate. Astfel, ca într'un Inboratoriii, s'au pus 
3a încercare programele întocmite. 

Te baza acestei experienţe s'a procedat imediat la 
îufinţarea primului centru de iniţiere wtrăjerenscă la 
Breaza, care a lucrat continuu, din Noemvrie 1934 
şi pană azi, la iniţierea viitorilor comandanţi de 
Unităţi strâjereşti. 

M. S. RIÎGEÎ.K PRIMEŞTE DEI'II,,A.R IU S'J 

KIDICAKltA I)UA1'KJ,UI,UI JNÎ'K'O 

Cererile învăţătorilor şi profesorilor de a fi admişi 
la cursurile de iniţiere fiind în număr foarte mare, 
iar capacitatea de casare a Centrului Bieaza fiind 
prea naică, s'a simţit în curând nevoia de a se în¬ 
fiinţa alte asemenea centre. 

In primul rând s'au creat doua centre temporare 
de vară, în Iunie ţii August 1935: unul la şcoala 
nonuală Şemdriceiu-Dovohoi, altul la. şcoala normală 
din Cluj. Centrele de vară având posibilitatea de a 
instrui un mi măr de trei ori mai mare ele persoane 
de cât Central permanent Breaza, s'a putut ajunge 
mai repede la formarea instructorilor şi comandan¬ 
ţilor străjeri, necesari primelor zece judeţe atrăjerite. 
In iarna anului 1935—36 s'a înfiinţat şi 1111 centru 
provizoriu la Bucureşti pentru pregătirea comandan¬ 
ţilor de străjeri din Capitală. 

In vara anului 1936, s'au creat alte două centre 
temporare de vară în lunile Iunie, Iulie şi August 
1936: umil la Timişoara", în localul Şcoalei Poli¬ 
tehnice, altul la Sf. Gheorghe-Treî-Scauiie, in localul 
Şcoalei Normale. 

Cu începere disi Decemvrie 1936, s'au mai în¬ 
fiinţat, pe lângă centrul existent dela Breaza, afte 
doua centre permanente de iniţiere în străjerie: unul 
pentru bărbaţi la Sf. Gheorgîie, altul numai pentru 
clementul feminin al Corpului Didactic în localul 
fostei scoale normale dela Predeal. 

Toate trei centrele fac iniţierea viitorilor' coman-
dnnţi-străjeri în a\e străjeriei, înfci'o perioada de curs 
do 22-25 zile, în care H se iac im mai şedinţe practice 
şi foarte puţine conferinţe de îndrumare teoretică. 

Pe dată ce numărul comandanţilor va fi suficient, 
centrul dela Breaza se va transforma în centru de 
prefecţionarc, la cate, comandanţii vor fi chemaţi 
după câţiva ani de practică, 

Astfel din toanuia anului 1934, de când a început 
iniţierea comandanţilor de străjeri la Breaza, şi până 
în vara anului 1937, au fost creaţi peste patru mii de 
comandanţi şi peste o jumătate milion de străjeri 
în 30 de judeţe. Pe baza acestor rezultate se .poate 
spune că, în cel mult patru ani de aci înainte, vor fi 
sMjerite toate judeţele ţării şi vor fi organizaţi peste 
trei milioane de străjeri. • 
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SIX.KIA SA VOI3VOD 1HHAI INTR'O EXCURSII? 

. Spre a nu irosi forţele cari încearcă înviorarea 
etnicului românesc, spre a avea o direcţie unitară 
în toată strădania educativa a tineretului român, 
s'a contopit la 24 Ianuarie 1937 cercetăşia cu stră¬ 
jeria în Falanga Străjerilor şi Străjerelor, păstrân-
du-se im caracter cercetăşesc organizaţiilor diii cursul 
superior al liceelor. Din această contopire, a eşit o 
instituţie naţională, una şi singura fi toată Ţara, care 
să vegheze la destinele tinerelului romanesc în spirit 
şi cu metodă românească, 

ORGANIZAŢIA DE AZI A STRAJEI ŢĂKK 

Legea -pentru înfiinţarea Oficiului de Educaţie a 
Tineretului Roman, promulgată cu. înaltul Decret 
Regal Nr. 841 clin 4 Aprilie 1936, înfiinţează Oficiul 
de Educaţie a Tineretului Român sau prescurtat 
O.K.T.R, pentru .« studiul, îndrumarea şi aplicarea 
educaţiei tineretului precum şi pentru coordonarea 
şi controlul activităţii tuturor instituţiilor de Stat 
şi a asociaţiilor de iniţiativă particulară, cari au de 
scop educaţia tineretului». • • . . 

Aceasta lege a fost reformată prin decretul lege din 
7 Octomvrie 1937 pentru înfiinţarea Strajei Ţării, care 
întinde cadrele vechiului O.E.^.R. şi îl înglobează 
svtb numele de StxajaŢăiii, ca o grandioasă instituţie, 
în organizaţia generală a Statului. 

Această. înjghebare romanească de promovare a 
tineretului are drept lozincă metodologică: în doc¬ 

trină — centralizare; în acţiune — descentralizare, 
ceea ce înseamnă că pe tot cuprinsul ţării, unde fiin¬ 
ţează o unitate străjerească, aceeaşi doctrina, aceleaşi 
principii, constitue firul conducător.Practica oi, inşii, 
în afara de programul minimal obligatoriu, poate iU~ 
feri pe regiuni, obiceiuri, posibilităţi. 

ORGANELE DE CONDUCERE 
Unitatea de doctrină, de principii şi de exccuţU-, 

nu se poate obţine dacă sus, în vârful piramidei insti¬ 
tuţiei, iui veghează un for competent, cate Siîi fixv/t.* 
pentru o perioadă de timp principiile generale <lc 
acţiune precum şi un organ de execuţie, pentru adu¬ 
cerea la îndeplinire a hotărîrilor luate. 

De aceea Comandamentul Suprem al Strujurivi, 
sau Marele Străjer, Majestatea Sa Regele, s'ii încon¬ 
jurat de un mănunchi de oameni, constituind Con¬ 
siliul Superior de îndrumare. 

Din acest consiliu fac parte: a) Patriarhul Rnsnfi-
niei, b) primul ministru al Ţării, c) ministrul Edu¬ 
caţiei Naţionale, d) ministrul Apărării Naţionale, 
e) ministrul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, 
/) ministrul de Finanţe, g) comandantul Strajei Ţilriî, 
h) administratorul Casei Şcoalelor şi a Culturii 
Poporului şi o serie de personalităţi marcante din 
vieaţa culturală a ţării desemnate de M. S, Xltgele, 

Compunerea acestui consiliu, care dă directivele* 
generale, prescrie metodele şi programele de lucru, 
este o garanţie puternică pentru îndrumarea şî 
educaţia tineretului. 

Atribuţiunile Consiliului Superior de Iiidruiiiiiri', 
când lucrează sub preşedinţia M. S. Regelui, simt nu¬ 
mai îndrumătoare, în legătură cu realizarea scopuri¬ 
lor fundamentale ale Strajei Ţării, 

In executarea atribuţiunilor sale de ordin admi¬ 
nistrativ şi financiar, Consiliul Superior de îndrumar*.* 
lucrează sub preşedinţia primului ministru. 

Hotărîrile Consiliului Superior de îndrumau' (it 
Strajei Ţării, în chestiunile a căror execuţie riqiă-
şeşte posibilităţile comandamentului, sunt executorii 
pentru ministerul sau autoritatea respectivă, din mo¬ 
mentul comunicării procesului-verbal al acestui con¬ 
siliu. 

Organul de conducere şi administrare al Ktmjti 
Ţării este comandamentul său, care se compune din: 

a) Comandantul Suprem, M. S. Regele; 
b) Comandantul Strajei Ţării, numit prin înalt decret 

iega\, îa propunerea Consiliului Superior de Intlnmiaiv, 
care devine inamovibil din momentul numirii, nvâiul 
în ceea ce priveşte conducerea şi administrarea Stra¬ 
jei Ţării, acelaşi drept de deciziune pe care îl aii mi¬ 
niştrii Î11 conducerea ministerelor. 

Comandantul are salariul şi indemnizaţiile unui 
ministru secretar de Stat. 

c) Comitetul permanent, desemnat de către Con¬ 
siliul-: Superior de îndrumare, compus din trei per¬ 
soane, din sânul său, care formează pe lângă coman¬ 
dantul. Strajii Ţărei, comitetul consultativ al (ice-
stuia, pentru toate chestiunile asupra cărora găseşte 
necesar, în interesul instituţiei, a-i cere avi stil. 

Avisele sale sunt normative, fără a fi bbtfgatatii 
pentru comandant. 
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In cazul în. care comandantul convoacă comitetul 
permanent, pentru soluţionarea chestiunilor de ordin 
urgent, în împrejurări în care Consiliul Superior de 
îndrumare nu poate fi întrunit, acest comitet poate 
da deciziunî executorii. 

Comandantul poate delega o parte din atritmţiu-
nile sale, temporar, oricăruia din cei trei membri ai 
comitetului permanent, 

d) Statul Major al comandantului, care se com¬ 
pune din direcţiunile, inspectoratele şi serviciile ue-
ee îwe conducerii şi administraţiei centrale a tu¬ 
turor itistituţiunibr şi asociaţiunilor componente ale 
Strajei Ţării. 

<:•) Comandamentele teritoriale, necesare înca¬ 
drării întregului tineret, precum şi a instituţiuuilor 
componente ale Strajei Ţării; centrele de iniţiere şi 
perfecţionare a comandanţilor, taberele, coloniile şi 
şcoalele străjereşti, 

Pentru controlul, coordonarea şi îndrumarea tu¬ 
turor imitaţilor de pe întregul teritoriu străjeresc. 
Straja Ţării aie la dispoziţie astăzi un număr de 7 ins¬ 
pectori generali străjereşti şi anume: 3 inspectori 
generali teritoriali, 3 inspectori generaţi de specialitate 
(sanitar, administrativ şi sportiv) şi o inspectoare 
generala feminină pe întreaga ţară. Ţara s'a împărţit 
în primul rând, în 15 ţinuturi. Fiecare ţinut cuprinde 
organizaţiile străjereşti de pe raza a 2—3 judeţe. 
Ţinutul a primit o denumire luată din istoria şi geo¬ 
grafia ţarii; aşa avem de pildă ţinutul Codrilor, Bărsei, 
Crişurilor, Plăeşilor, Voevodatelor. 

Uniunea Federaţiilor Sportive llonmne (U.l'.S.R..), 
precum şi toate federaţiile şi societăţile sportive din 
ţară, simt conduse de către Straja Ţării, Preşe¬ 
dinţii, precum şi jumătate din membrii comitetelor 
de conducere ale U.F'.S.R. şi federaţiilor sportive din 
ţară, sunt numiţi de către Straja Ţării, 

Prin derogare dela dispoziţiile legii persoanelor ju¬ 
ridico, calitatea de 4 persoană juridică» pentru aceste 
asociaţii se acovdă, se reconfirmă şi se revoacă prin 
înalt decret regal, în urma avisului conform al 
Strajei Ţarii. 

Acest avis se dă de către o cotnisiune specială 
compusă din 5 persoane, numite de către comandan¬ 
tul Strajeî Ţării, care face ptirte de drept din ea, în 

in-: îNiŢiiţRi; HKKAZA 

VIATA. STO<\jmiV,ASCA A MAIUBI SAT.lî }IAHE-1,UI 
VOliVOD MIHAI 

calitate de preşedinte, capul contenciosului Strajei 
Ţ&rii şi un delegat al ministerului de interne, \ 

Tot această coinisiune este chemată a decide .în 
primă şi ultimă instanţă în eventualele litigii de or¬ 
din tehnic sau administrativ ale organizaţiuuîlor 
supuse controlului Strajei Ţârii, 

Acordarea, reconfirmarea şi revocarea personali¬ 
tăţii juridice, constituesc acte discreţionare. 

FONDURTI.E 

Straja Ţării are autonomia financiară, putând 
dispune liber de veniturile sate în timitele urnii buget 
aprobat de Consiliul Superior de îndrumare. 

Ministerele, regiile, administraţiile autonome, jude¬ 
ţele şi comunele sunt obligate a pune la dispoziţia 
Strajei Ţării, terenurile, materialele, localurile, etc, 
necesare realizării programului său. 

Judeţele, municipiile şi comunele sunt obligate a 
înscrie în bugetul lor anual subvenţii pentru Straja 
Ţării, egale cu cel puţin 0,50% din bugetul lor ge¬ 
neral de eheltueli. Aceste subvenţii vor fi încasate 
din oficiu, prin Ministerul de Finanţe, şi vărsate Stra¬ 
jei Ţării, 

Conturile de gestiune privind executarea bugetului, 
precum şi inventarul Strajei, sunt supuse verificării 
înaltei Curţi de Conturi. 

Straja Ţării şi unităţile sale componente sunt scu¬ 
tite de orice clăti sau taxe către Stat, jtideţ şi 
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comună. Corespondenţa, actele, registrele, chitan¬ 
ţele şi borderourile sale sunt scutite de asemenea 
taxe de orice fel, fixe sau proporţionale. 

FORMAŢIUNILE STRĂJEREŞTI 

I,egea cuprinde sub protecţia ei tineretul de ambe 
sexe. El este constituit în Marea falangă a Străje-
iilor, sub comanda M. S. Regelui. Aceasta cuprinde 
toate organizaţimrîle cu preocupări de educaţie a 
tineretului român. 33a se împarte în două falange; 

1. Falanga Străjerilar, cuprinde băieţii dela 7-18 aui. 
2, Falanga Sirăjerelor, .cuprinde fetele dela 7-21 ani. 
Afaîă de- aceste două imitaţi distincte ale tinere¬ 

tului şcolar, mai sunt subordonate Marei Falange: 
a) Asociaţia Creştină a Femeilor (A,C.F,) care cu¬ 

prinde străjerele ucenice şi funcţionare, eşite de sub 
obligaţia şcolară, 

b) Asociaţia Creştina a Tinerilor (A.C.T.) cuprin¬ 
zând pe toţi tinerii ucenici şi funcţionari comerciali 
aflaţi.în afaia obligaţiilor şcolare, 

c) Străjerii şi străj erele asociaţiilor de cultură şi 
gimnastică din Transilvania —şoifliii şi §oimaiicle, 

d) Străjerii şi străjerek asociaţiilor de cultură şi 
gimnastică: din Bucovina—arcaşii şt arcăşifele, 

e) Diferitele federaţii sportive grupate în Uniune. 
Firea, lucrurilor a impus a se da elementului 

feminin o organizaţie proprie sub denumirea de Fa¬ 
langa Străj erelor, şi un program întru câtva diferit 
de al băieţilor. 

Mai ascultătoare şi mai cuminte . decât băiatul, 
care, în regula generală, este im expansiv, fata do¬ 
tata cu mult simţ casnic, se încadrează de minune 
în această organizaţie ŞL. Străjeriei, adâncind în 

special latura gospodărească, căutând a difuza gân¬ 
durile unei bune gospodării în populaţia runilîît 
susţinerii familiei, a întăririi credinţei şi a tradi¬ 
ţiilor. 

Tot secretul organizaţiei străjereşti consta în .sis¬ 
temul celular. 

Dacă prima unitate, celula, este bine organi¬ 
zată, îndrumată, supravegbiată omogenă şi dacă ftt\ 
rezultate bune, atunci tot organismul funcţionează 
normal. Această celulă, primul atelier de muncă, ii 
formează 6 străjeri constituind cuibul. Cu el fncepci 
organizarea. 

Copiii se grupează în cuib, de objcei, după legsHtuI 
de prietenie, afinităţi sufleteşti, norme de conduita. 
V,i îşi aleg pe şeful sau şefa de cuib, care este nu expo¬ 
nent al tuturora, conştient de mica misiune ce i s'a 
încredinţat şi datoriile ce-i incumbă. 

Cuibul este cea mai mică celulă de lucru, în care 
colectivul apare în evidenţă, sau cum se spune în 
doctrina străjeiiei: celula mică de sincronizare a indi¬ 
vidului cu interesul colectiv. 

Trei până la şase cuiburi formează o grupă, iar 
6 până la 15 cuiburi formează o centurie, cores¬ 
punzătoare unei clase. 

Două sau mai multe centurii formează un stol, 
pe lângă o şcoală, fabrică, instituţie, întreprindere, 
etc. 

Stolul este prima unitate administrativă, care nre 
un pavilion ce se ridică cu ceremonialul prescris la 
începutul fiecărei săptămâni de muncă, şi se coboavii. 
când activitatea ia sfârşit. 

Stolurile diutr'o localitate formează o cobortă, iar 
cohortele dintr'un-judeţ formează Legumea. 
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Toate legiunile coustitue Falanga de Străjcri şi 
Falanga de Stmjere. 

PRINCIPIILE DI? VIAŢĂ STRAJCREASCĂ 

Prima grije a înaltului Ctitor al Străjeriei a fost 
să pună la baza programului său de educaţie a tine¬ 
retului învăţătura noastră bisericeasca. Aşa, a intro¬ 
dus în toate ceremonialele străjereşti, la toc de cinste, 
rugăciunea şi cântarea în cor a lui «Tatăl nostru », 
a pus în programul săptămânal atrfljeresc, tălmăcirea 
unui verset din Sfânta Scriptură. 

Astfel întreaga activitate educativă a Străjeriei se 
află în strânsă legătură cu Hiserica. Ka caută să 
fonueiw din copiii neaiuului buni creştini, iubitori de 
Himiea vio a lui Christos. 

Străjeria captează toata energia tineretului, ca¬ 
nalizând-o spre acţiuni de interes naţional şi social. 

Cultul pentru tradiţii, pentru faptele eroilor, pen¬ 
t ru patrie, drapel şi Rege sunt adevărate puncte de 
i'oc m programul vieţii de străjer. 

Străjeria,eautfi deasemenea să desvolte şi deprin¬ 
deri de înalta concepţie socială ca, munca de propă¬ 
şire a satului, camaraderia, devotamentul civic, res¬ 
pect .şi veneraţie pentru bunurile publice, pentru pur¬ 
tătorii de demnităţi în Stivt, preoţii, cărturarii şi bă¬ 
trânii satului. 

Orice năzuinţă spre bine în Stat se restrânge şi 
tisnpra viitorului: străjeria ajută întru câtva şi 
pregătirea tineretului, pentru ca la timpul oportun 
să ştie să facă faţă «tacurilor inamice. 

Totuşi, adăogara că străjeria nu urmăreşte pregă¬ 
tirea militară, căci aceasta cade în sarcina pregă¬ 
tirii premilitare şi a organelor armatei. 

Dar îndeplinirea întocmai a programului străjereac 
va duce neapărat la o schimbare a felului de a t'i 
al copiilor; îi va deprinde cn viaţa ordonată, le va 
desvolta disciplina minţii, le" va ofceli trupurile. 

Din practica doctrinei străjereşti, un om nou se 
va naşte — omul eroic al României de mâine. 

DIS'XINCŢIUXII Ji SIVRAj BRUŞ 
Decretul lege din 7 Octoinvrie 1937 înfiinţează ur¬ 

mătoarele decoraţim» străjereşti cari vor fi conferite: 
1. De către M. S. Regele prin înalt decret regal r 
a) « Pro virtute », o singură clasă, pentru răsplătirea 

faptelor de deosebit curaj sau jertfă de sine; 
b) Ordinul « Straja Ţării >s, patrii clase, pentru 

deosebite fapte şi mari realizări străjereşti, care se 
conferă numai comandanţilor străjeri confirmaţi; 

c) Ordinul şi medalia «Meritul Cultural», pen¬ 
tru străjerie. 

2. De către comandamentul Strajei Ţării: 
11J <i Meritul Străjeresc n, trei clase, se conferă tu¬ 

turor persoanelor cari au sprijinit sau au adus ser¬ 
vicii reale Strajei Ţârii; 

b) Medalia « Strajn. Ţării n, trei clase, se conferă, 
pentru deosebite fapte străjeieşti, tineretului care 
face parte în mod efectiv din. unităţile Strajei, 

t. s.. şi g-ral i, ui. 

- 8 IUNIE IU3? 



SĂNĂTATEA PUBLICA IN ROMÂNIA
I. LEGISLAŢIA SANITARA

Odată, constituită, societatea îşi legitimează, actul
de a decreta normele privitoare la sănătatea publică,
intervenind astfel direct, fie în raporturile dintre
oamenij fie în viaţa lor intimă, printr'uu drept na-
tural de auto-apărare.

Aceste norme apar, la origine, bazate pe observaţii'
cu totul empirice, şi de cele mai multe ori ca parte
integrantă, din domeniul preceptelor religioase. Târziu
de tot, când vieaţa Statului ca entitate politică e mai
bine definită, normele privitoare la vieaţa indivizilor
şi la raporturile dintre ei, în sânul colectivităţii, sunt
concretizate în dispoziţii autoritare, denumite Jpo-
runci, decizii, legi, regulamente, etc,

Primele măsuri cu caracter de legi sanitare au
fost determinate de contagiunile în masă ale popu-
laţiei. Ciuma, paludismul, lepra, sifilisul au fost
primele cauze cunoscute cari au determinat socie-
tatea să ia măsuri de apărare cu caracter de pro-
filaxie.

Prevenirea bolilor şi-a cucerit un loc din ce în ce
mai de seamă în legislaţia sanitară, iar marea im-
portanţă pe care a căpătat-o şi care i se acordă în
zilele noastre, este strâns legată mai ales de desco-
perirea microbilor şi a legilor după cari vieţuesc.

In ceeace priveşte legislaţia sanitară a ţarii noastre,
ea a avut o evoluţie condiţionată de organizarea
administrativă a ţării. Putem spune că ţara noastră
nu a suferit de o lipsă legislativă, în nici una din
epocile în care a existat o administraţie de Stat bine
definită; din contră, legislaţia sanitară a României
s'a prezentat uneori.ca prea înaintată faţă de starea
socială şi economică a populaţiei.

EVOLUŢIA LEGISLAŢIEI SANITARE
DEI.Â ORIGINI PANA J+A REGULAIIENTTJI,

Ca şi în celelalte ţări europene, înainte de aşezarea
lor.definitivă sub formă de state organizate cu insti-
tutului de ordin colectiv, medicina s'a practicat la po-
porul nostru, de către empirici, recrutaţi printre preoţi,
fruntaşi şi bătrâni ai satelor. .*

încetul cu încetul, experienţa colectivă şi — pro-
babil —-şi unele ecouri, venite din ţări în care înce-
puseră să. se înfiripeze doctriuele medicale ştiinţifice,
încep să..se concretizeze în idei generale transcrise
îu legislaţia principatelor româneşti,

Prima măsură sanitară de interes obştesc pe care
o cunoaştem a fost luată de Alexandru Lăpuşneanu;
acesta în 1577 a cerut să se aducă dela Braşov tui
medic care sa se ocupe numai de sănătatea publică 1).

Mai târziu (1640), Pravila Bisericească cea mică
dela Mănăstirea Govora, pe lângă alte preocupări
de ordin social, cuprinde o serie de precepte sanitare
sub forma de sfaturi adresate bunilor creştini. Cei
ce nu le ţineau comiteau un păcat, care nu se ierta
decât după îndeplinirea anumitor canoane, prescrise
pentru fiecare călcare a poruncilor respective. Este
interesantă mai ales următoarea dispoziţie privitoare
la igiena apei de băut:

«Iară în puţul sau fântâna ceai a ce nu cură apă
într'însa, şi într'însul va cădea o gadină oarecaria,
să se vearse diutr'acea apă trei vedre şi aşa să bea,
iară de va petrece în zile multe şi va putrezi într'însul,
să vearse diutr'însul 40 vedre de apă şi să-1 sfinţească
şi atunce să bea diutr'ânsul; iară apa lui de va cura
afara, nemica nu ne vatemă um'le ca acealia ».

Pravilele lui Vasile Lupu (1646) şi Matei Basarab
(1652) cuprind o adevărată legislaţie sanitară. Pe
lângă dispoziţiile pur sanitare, aceste pravile mai
prescriu şi sancţiuni, uneori extrem de severe, pentru
cei ce nu ar ţine seamă de ele. Ilustrativă pentru con-
cepţia legislatorului de atunci este următoarea dis-
poziţie din Pravila lui Matei Basarab:

«Când cel rănit va să se tămăduiască cu descân-
tece şi cu farmece atuncia el singur este vinovat
morţii şi fără numai de va fi rana de cele de moarte
şi vracii se vor fi părăsit, zicând că nu se va tămădui,
atunci de nevoie se va chema şi fermecătoare şi
descântătoare».

Mai departe, aceeaşi pravilă are dispoziţii de ade-
vărată medicină legală. Astfel, sub titlul de « Seni-
nele nebunului», cetim:

«Pentru ca să-1 cunoască judecătorul că adevărat
este nebun să întrebe pe vraci, cari foarte lesne îl
vor cunoaşte de va fi nebun adevărat». Sau:

«Când va zice vraciul că e o rană de moarte sau
nu de moarte, îl vom crede; mai vârtos când se va
afla că vraciul e dascăl, cum le zice acestora doftori,
atunci se crede şi mai bine decât ar fi altul mai
prost barbierariu sau descântătorii!. Când va .aice
vraciul cum cutare armă n'a făcut rană de moarte

Vezi Analele Academiei Române T, XVIII pag. ap.
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şi mărturiile vor zice că rana nu e de moarte, mai
crede-se-va vraciul decât mărturiile. Orice va zice
vraciul vom crede pentru rană».

Iar Pravila • lui Vasile I^upti prevede:
«Oricine va avea otravă, de o va fi făcând sau o

va fi vânzând, şi de se va priteji să otraviască pre
cineva, acesta să se certe după cum va fi voia giti-
deţului».

Şi, mai departe:
«Orice va zice vraciul vom crede pentru rană,

măcar de nu s'ar gtura sau de-ar fi vraciul şi jidov
sau şi de tiiVâ kge, atunce vom crede mai mult.

« Cel ce a,scutide borîturile omului celui bolnav şi
nu le arată la vraeiu Hă le vază, face prepus cum
să-1 £i otrăvit pre
bolnav i>. '

Atât Pravila de-
la Govora, cât şi
Pravilele lui Vasile
Lupii şi Matei Ba-
Karab, mai conţin
o serie de dispozi-
ţii interesante pen-
tru acea vreme, eu
privire la protecţia
copiilor, pruncuci-
dere, avort, per-
versiuni, malad i i
venerice, etc. Din
aceste dispoziţii re-
y.ultă, cu deosebire,
importanţa ce se
dă medicului, vra-
ciul nefiind altceva
decât un cunoscă-
tor al bolilor şi al
modului de tămăduire: a lor. In Pravila lui Matei
lîasarab vedem chiar că se încearcă a se face
deosebire între vraciul simplu- şi vraciul dascăl, de-
niunindu-1 pe acesta din urmă o doftor». Tot pentru
respectul şi consacrarea primatului ştiinţei, Pravila
Iui Matei Basurab caută să interzică practica vrăjilor
şi farmecelor în domeniul sănătăţii, admiţândn-le
numai îii cazuri eu totul excepţionale, când «vracii
ae vor fi părăsit, zicând că nu se va tămădui,
atunci de nevoie se va chema şi fermecătoare şi des-
cântătoare ».

începând clin secolul al XVIII-lea, pe lângă dispo-
jsiţuinile din pravile, sănătatea publică este apărată şi
tle nouile instituţii spitaliceşti, a căror funcţiouare
avea la bază anumite regulamente, aprobate şi în-
tărite de Domni, Domnii se interesează în perma-
nenţă de buna funcţionare a spitalelor, intervenind
•cu porunci, orideeâte ori activitatea lor lăsa de dorit.

Deosebit de aceasta, Domnii mai luau o serie de
•dispoziţii de ordin snnitar, dintre cari unele au chiar
caracterul de măsuri preventive. Astfel, în legătură
•cu fabricarea şi comercializarea ţuicii şi a altor
«otrăvuri» alcoolice, domnii munteni şi moldoveni,
.au dat o mulţime de porunci în a doua jumătate a
secolului al XVJII-lea, toate oglindind în primul rând
grija de .sănătatea poporului. Constantin Moruzi ilus-

IAŞ1. SWTAI,UI,
IJcscn <\B l, Rty- Ittu t-Mlmui de

trează admirabil aceasta grijă afirmând îutr'o poruncă
a sa din 1777 câ a la domnia mea nu este alt lucru
mai mare şi nuii dintâi al Ţării decât viaţa şi sănă-
tatea locuitorilor ce ne-a încredinţat Dumnezeu».

In aceeaşi ordine de lucruri, prin diverse u pitacuri »
domneşti, datorite principilor Alexandra Ipsilmvti.
Constantin Hangerli, loan şi Nicolae Caragea, Scarlat
Calimaclii, Mihail Şuţu, s'au stabilit îndatoririle me-
dicilor, controlul activităţii lor, modul de înfiinţaie
şi funcţionate a farmaciilor, controlul farmaciilor,
regularea cursului apelor, «altoirea» copiilor, cum
şi o serie de dispoziţii privind prostituţia. S'au creat
lazarete pentru izolarea leproşilor şi a ciumaţilor şi
s'a instituit Eftitropia Obştirilor, operă a lui Mihail

Şuţu, Domnul 'larii
Româneşti , din
1780, E p i t r o p i a
Obştirilor, pe lângă
atribuţiile cu carac-
ter social, avea o
serie de atribuţii
privitoare la supra-
vegherea şi asigu-
rarea s ă n ă t ă ţ i i
obşteşti. Tot Mihail
fjtiţu a creat hi 1784
postul de «arhia-
tros » al Bucureşti-
lor, medicul primar
al Capitalei, însăr-
cinat eu suprave-
gherea s ă n ă t ă ţ i i
populaţ iei şi cu
cătitarea bolnavi-
lor săraci. Primul
medic numit în

această funcţie a fost doctoral Dimitrie Caracas,
căruia i-a urmat fiul său, Constantin.

Alexandrii Mortm crează, mai târziu, în 1793, uu
post de «dohtor al obrazelor scăpătate» plătit din
cutia milelor, iar Scariat Calimach întemeiază o Casa
Doftorilor», stabiliudu-i anumite venituri, din cari
urmau să fie retribuiţi uu număr de medici, cari
«să alerge cu siirguinţa la trebuinţele uu numai ale
boierilor ci şi la săraci şi ticăloşi»,

La sfârşitul secolului al XVIII-lea, Alexandru Ipsi-
lautt în Muntenia şi Constantin Ipsilauti în Moldova,
aduc o nouă reglementare a veniturilor cutiei milelor,

• din care era susţinută aproape întreaga activitate sani-
tară, publică, afara de aceea datorită particularilor.
Tot în acest timp Alexandru Moruzi (1793—96) iusti-
tue trei doctori ai poliţiei, plătiţi de Stat, ale căror
atribuţii erau: consultarea gratuită a săracilor, supra-
vegherea generală a stării sanitare a Capitalei, inspec-
tarea pieţelor de alimentare, a farmaciilor, a activi-
tăţii chirnîgiloî. In cazuri excepţionale aceştia tre-
buiau să ple:e în provincie, pentru cercetarea
cauzelor epidemiilor şi combaterea lor, Pentru solu-
ţionarea chestiunilor de interes general, cei trei medici
ai poliţiei se întruneau şt lucrau împreună, alcă-
tuind o adevărată comisie medicală. Atât modul de
constituire a acestei comisii, cât şi atribuţiile ei,

Sl'ANTU Sl'IUIBOX
(Iduie vue» ds Iu vlllu tti:
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ne îndreptăţesc să o considerăm ca fiind întâia
cornisie sanitară a principatului muntean.

Totuşi, în tot acest răstimp, în afară de pravilele
lui Matei Basarab şi Vasile Lupu nu există altă mă-
sură cu caracter de legislaţie sanitară. Atât Codi-
cele hii Caragea (181S) cât şi cel al lui Călimării
diu acelaş an, nu cuprind nici o dispoziţie de ordin
sanitar, această categorie de măsuri continuând să
se ia şi sa se aplice prin porunci domneşti, până la
Regulamentele Organice.

înaintea Regulamentelor Organice, Divanul Mun-
teniei a întocmit, în 1830, un regulament — întâiul
regulament sanitar în Ţara Românească — prin
caie se căuta să se stabilească modul de funcţionare
a spitalelor. Nu a ajuns însă să se aplice fiind
abrogat de Regulamentele Organice.

Tot în această vreme, Muntenia şi Moldova fiind
bântuite de ciumă, Generalul Kisseleff a luat primele
măsuri sanitare pentru izolarea bolnavilor şi pentru
oprirea con agiunii.

DELA REGULAMENTUL ORGANIC PANĂ LA LEGEA
. : . SANITARĂ pIN 1874

Regulamentele Organice, aplicate începând din 1832,
constitue întâia legislaţie, completă pe baza căreia
Principatele Române s'au desvoltat sub toate ra-
porturile. Din • punct de vedere. sanitar, ele sunt
primele legiuiri în cari cuceririle ştiinţifice capătă .0
largă înţelegere şi o deplină aplicare, atât în ce pxi veste
medicina pur curativă, cât şi igiena publicaşi preve-
nirea bolilor.Mai mult chiar: prin deosebita importanţă
pe care o acordă profilaxiei, Regulamentele Organice
se aşează cu toată autoritatea între legiuirile cele
mai înaintate din acea vreme,

ţ i

U-

u r t

<i Ca sa se păzească Valahia de biciul îii'pm/iiit
boale a ciumii.se va aşeza pe marginea <'l'asUitij.;ii
Dunării un cordon de sănătate nestrămutat », itf
începe capitolul VI din Regulamentul MtiiiiciMt
Linia cordonului de sănătate era alcătuită clin tr*
carantine mari, din. patru «de al duoilca
din patru mici contoare pentru schimburile
de lucruri dintre populaţia de pe cele două nmliiit
Dunării. Atât carantinele mari, cât şi cele mici, p J
personalul administrativ, mai aveau şi riil
medic.

Tot prin Regulament s'au stabilit locurile wmU- su-
mau să funcţioneze carantinele şi contoarele e m u -/i
atribuţiile şi modul lor de funcţionare. Nici o uinilVi,
nici un călător venit de peste graniţă nu pistt-u f.;i't
păşească pe pământul ţării, înainte d e a MC i'i Mi)»ţe-
tuturor măsurilor de desinfectare.

întreg cordonul sănătăţii pe uscat uni pun sul»
paza miliţiei <sdela hotarul austnecesc fuimi miiti- *• *-"
varsă Şiretul în Dunăre» iar pe apă eia \>i\AV 4»1

«18 caice într'armate ».
Pentru a îngriji, în interiorul Principatelor, <lc r.siuu

tatea populaţiei, Regulamentele iastitue, s u b ]>it'^« -
deîiţia Ministrului Trebilor din L ă u u t r u , câtu 1111 t'.it
•milei al Sănătăţii, a tâ t în Muntenia cât şi în Mol*l< ivt i „
fiecare fiind compus din « u n mai marc tns/>irh*r,
de un al diioilea inspector şi de un mai marc tloftur "»..
cu sediul în capitalele celor două prind puţi',
Mai marele inspector, numit de Domnul ŢnrJi Hoinic-
neşti, era capul ambelor comitete. Aceste comitet*-
aveau să supravegheze atât modul de funcţ.îoritUf g*
carantinelor cât şi aplicarea «fără cusur»'a
rilor ce s'au luat pentru sănătatea obştei. T
acestea aveau să stabilească orice noui
pentru asigurarea sănătăţii populaţiei.
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Pentruca sănătatea din lăuutrul principatelor să
poată fi de aproape supraveghiată, regulamentele
organice instituiau îu Muntenia 6 circumscripţii sani-
tare (cu sediile la Cratova, R. Vâlcea, Bucureşti,
Piteşti, Buzău, Ploeşti) iar îu Moldova 5 (cu sediile
la Botoşani, Iaşi, Roman, Bârlad, Galaţi). Acestea,
prin atribuţiile şi modul lor de organizate, pot fi
considerate ca începutul organizaţiei sanitare jude-
ţene de astiV/.i.

îimtrt atribuţiile etic suni înseninate aie medi-
L-iloy sYcesloy mcunirieripţii menţionăm, nmi aks, vac-
cinurile antivurioliee, combaterea epidemiilor, luarea
masurilor pentru asigurarea salubrităţii locuinţelor,
asanare» localităţilor, etc l\rau dispoziţii legislative
lormulnte cu atâta Imn simţ, încât se afla şi astăzi,
fireşte într'o formă mai desvoUată, în legislaţia
.sanitară.

Ispravnicii fiecărui judeţ aveau sa supravegheze
sănătatea populaţiei şi să raporteze doftorilor din
fruntea circumscripţiilor lor. Ca şi carantinele, circum-
scripţiile sanitare erau puse sub controlul şi îndru-
marea comitetelor .sănătăţii din cele două principate.

Regulamentele Organice însă nu cuprind numai
dispoziţiimi de ordin pur medical ci şi o serie de
dispoziţii relative la asistenţa socială. Astfel, ele se
«cupă de casa milelor, de orfanotropii, etc.

Pe baza Regn lamelelor Organice s'au întocmit şi
pus în aplicare o serie de regulamente, dintre care
cele mai de scamă au fost următoarele: reguluHtentul
•pentru hn\mnălă{irea.;?' paza rânduielii în poliţia Bucu-
reştilor (1JS31), care din punct de vedere sanitar,
împarte Bucureştii iu chiui plăs,i sanitare, puse sub
conducerea a câte unui medic. Aceştia aveau nu numai
atribuţii de ordin terapeutic, ci şi atribuiţi de 'poliţie
sanitară, fiind oblicaţi sil inspecteze pieţele de ali-
mente «1 puţin udată \K săptămână, să inspecteze
spitalele cel puţin odată pe lunii, farmaciile cel puţin
de % ori iJc an, nun şi sn cerceteze diplomele noiuior
doctori, ale fnnnaciştiloi sji chirurgilor, şi să le den
autorizaţie de liberă practicii.

Deosebit de acest regulament, s'au mai întoc-
mit şi pus în aplicare: un regulament -pentru func-
ţionarea spiţeriilor (farmaciilor) în 1832; vin regnla-
metit fenlru funcţionarea spit-ahmlav în 1835; un
regulament pentru instituirea vaccinării obligatorie
în Muntenia; \n\ regulament pentm instituirea
vaccinării obligat orie- in Moldova, în 1847.

In \irma Regulamentelor Organice nuuiăml medi-
cilor oficiali s'a înmulţit, stabilindti-se câte tuiul pe
fiecare judeţ.3?e de altă parte unele elemente, cu o deo-
sebită pregătire în domeniul medical, au contribuit
la crearea şi desvoltarea corpului medical în
România. Astfel au fost: doctorul Davilla, adus
în 1853 dela Paris de Bariu Şlirbey cu scopul
precis de a organiza serviciul sanitar îu România;
doctorul Kretztilesciij creatorul Şcoalei de Felceri
(chirurgi) în 1841, care sub impulsul lui Davilla
a devenit m 1S57 Şcoala naţională de Medicină,
iar in 1869 a fost ridicată la rangul de Facultate;
doctorul Felix, cel mai preţuit colaborator al lui
Davilla, un profund cunoscător al mediului nos-
tru social şi al problemelor de igienă publică, etc.
Pe de altă parte, o serie de societăţi şi cercuri
ştiinţifice nou create, au contribuit în cea mai
largă măsură la desvoltarea legislaţiei sanitare, îu
perioada care începe cu regulamentele organice
până hi preajma ră.sboiului mondial.

Sub influenţa elementelor de mai sus, organizaţia
sanitară a ţarii şi-a schimbat cu încetul aspectul
iniţial, căpătând o înfăţişare din ce în ce mai po-
trivită cu realităţile. Iu 1S62 comitetul sanitar
din Muntenia se contopeşte cu cel din Moldova
şi formează. împreună, o Direcţie Sanitară la Bucu-
reşti, pe lâugă care funcţiona un Consiliu Medical
Superior, compus din 9 membri. Tot în 1862 se
creaaă serviciile medicale de plasă şi câte un con-
siliu de igienă în câteva din oraşele cele mai în-
semnate. Prin regulamente s'au stabilit, în acest
tinrp, normele pentru acordarea dreptului de liberă
practică a medicinei, normele de selecţionare prin

fll'ITAUTt, ](HANCm'I',NHSC DIN ÎUÎCVRESJTt
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concurs a personalului sanitar; normele de acor-
dare a consultaţiilor gratuite în spitale, etc.

DKIiA 1874 PÂNĂ IfA 1910

.Legea Sanitară din 1874 se caracterizează prin
consacrarea tuturor principiilor stabilite de Regu-
lamentul Organic, pe cari nu face decât sa le des-
volte adapta ml îionilor realităţi sociale cuceririle
din domeniul medical. Serviciile sanitare locale
răituineau, mat departe, sub dependenţa directă a Mi-
nisterul de Interne. Fiindcă o descentralizare completă
nu putea să fie consacrată, pentru a se putea
lua totuşi unele măsuri cu caracter local legea
acorda consiliilor comunale anumite drepturi în
ceeace priveşte asigurarea mijloacelor financiare
necesare bunei organizări sanitare locale, cum şi cu
privire la numirea şi selecţionarea personalului me-
dical. X,egea mai instituia., pe lângă Ministerul de
Interne, un Consiliu Medical Superior, cu atribuţii
consultative, iar pe lângă fiecare prefectura de judeţ
şi în 8 oraşe mari ale ţării, cate un consiliu de igienă
şi de salubritate publică.

In exercitarea atribuţiilor lor, potrivit legii din
1874, medicul primar al judeţului avea să lucreze
în înţelegere cu prefectul; medicul primar al ora-
şului era subordonat primarului, iar medicii de plasă
erau sub ordinele medicilor primari de judeţe. In
consecinţă, Ministerul de Interne era autoritatea supe-
rioară a întregei organizaţii sanitare a ţării, iar îm-
plinirea atribuţiilor sanitare de interes local revenea

nu numai corpului medical oficial, ci şi organelor
administrative: prefecţii şi primarii.

Iată deci că legea clin 1874, pentru a remedia
câteva din excesele centralizării, consacră în orgntii-
zarea sanitară a ţării principiile unei destul de largi
descentralizări. Foloasele acestei descentralizări suuţ
constituite de faptul că libertatea de acţiune şi tie
iniţiativă a organelor locale îngăduie o mai ternei iutii
şi mai atentă cercetare a problemelor sanitave locale;
afară de aceasta, descentralizarea face posibilă fixarea
şi aplicarea unui program de activitate pentru o
durată mai lungă, Insă descentralizarea, aşa cum
a fost concepută de legea din 1874, prexintă şi
un mare neajuns: dependenţa întregei activităţi sani-
tare locale de bugetele autorităţilor administrative
locale, alcătuite şi votate de cele mai multe ori
de persoane lipsite de orice competenţă în ma-
terie sanitară.

Legea mai cuprinde dispoziţiimi cu privire la su-
pravegherea practicării medicinei şi funcţionării far-
maciilor ; cu privire la igiena publică, poliţia sanitară
a alimentelor, băuturilor, locuinţelor, atelierelor indus-
triale insalubre, şcoalelor, etc. Totodată, prin ea se
institue vaccinarea antivariolică obligatorie şi gra-
tuită a copiilor.

Sub influenţa principiilor cuprinse în Regulamentul
Organic şi în legea din 1S74, au fost întocmite şi puse
în aplicare o serie de legi şi regulamente cari fără sil
modifice în fond principiile acesteia din urmă, înseni-
nează totuşi unele progrese, ce pot fi legate de evo-
luţia vieţii sociale româneşti şi de uouile cuceriri

SPITAT.UF, FILANTROPIA DIN BUCUKCŞtr
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ştiinţifice. Astfel, legea din 1881 stabileşte normele
de organizare şi funcţionare a primelor spitale rurale;
legea din 1885 institue în locul Consiliului Medical
Sxrperior un Consiliu Sanitar Superior; legea din 1893
creează Inspectoratul Sanitar şi dispune ca oraşele şi
judeţele sS. aibă sau să subvenţioneze cel puţin câte
un spital fiecare, pentru îngrijirea populaţiei lor şi
mai ales pentru îngrijirea populaţiei rurale. Tot legea
din 1893 procedează la o nouă şi mai completă clasi-
ficare a industriilor insalubre şi înstitne o serie de
măsuri menite să apere sănătatea copiilor folosiţi
îu industrie şi :\ acelora crescuţi în afară ele sânul
familiei, r e l w . i acestei legi, doctoral l'elîx a întoc-'
mit un regulament al industriilor insalubre, a căriii
principală caracteristică este preocuparea de a asigura
sănătatea în atelierele şi fabricele devenite tot mai
numeroase, în urma expirării convenţiei vamale cu
Austria. Asemenea dispoziţiuni nu putem fi cuprinse
îutr'o lege sanitară al cărei principal obiectiv trebuia
să fie organizarea sanitară generală şi apărarea sănă-
tăţii obşteşti. Insă, în ceeace priveşte sănătatea feme-
ilor şi copiilor folosiţi hi industrie, regulamentul în-
tocmit de doctorul Felix cuprindea dispoziţii atât
de înaintate, încât aplicarea lui a durat până în
1928, fiind extinsă în 1921 asupra întregei ţări.

Toi; sub influenţa vederilor legii din 1874, legea
din l8g8 procedează la o nouă organizare sanitară.
Pentru a se realiza noui avantagii de pe urina des-
centralizării, legea păstrează în sarcina Ministerului
de Interne mimai măsurile sanitare de interes general,
iar cele de interes l«cnl svmt lăsate în sarcina orga-
nelor administrative locale: prefecţii şi primarii. Ca
organe sanitare funcţionează câte un consiliu jude-
ţean de igienă şi câte tiu medic primar pentru fiecare
judeţ; câte un medic de plasă pentru fiecare pre-
tură şi medicii urbani pentru oraşele mai însemnate.
Totodată, judeţele şi comunele sunt însărcinate cu
înfiinţarea de spitale şi de sanatorii pentru bolile
sociale. Pentru săraci se consacră principiul consul-
tării gratuite în spitalele publice, iar organele spi-
taliceşti sunt obligate, prin lege, să 1111 refuze nici-
odată internarea gratuită îu spital a oricărui sufe-
rind de o boală venerică.

Legea din 1898 se mai ocupă de toate problemele
de igienă şi anume: igiena industriala, igiena stabi-
limentelor publice, igiena alimentelor, instituind labo-
mtorii şi cîii mişti experţi pentru analiza alimentelor,
etc. I11 ce priveşte prostituţia, legea stabileşte o seric
de norme pentru supravegherea prostituatelor cum
şi pentru îngrijirea lor gratuită în spitale.

în 1901 se crea/,», pvinti'o lege, fondul epidemiilor, a
cărui alimentare urma sil se facă diutr'o prelevare
de 1/3 din fondul epizotiilor, existent în acel an;
îu 1906 spitalele rurale sunt trecute de sub admi-
nistraţia judeţelor sub aceea a Ministerului de In-
terne; tot în ifjofi, printr'o lege, se crează un fond
pentru, asistenţa sanitară a sătenilor, a cărui alimen-
tare imna să se îacă din veniturile unei loterii de
stat; în 1908 intră îu vigoare o lege care dispune
conce-ntrana tuturor fondurilor mniinre prevăzute în
bugetele judeţelor şi comunelor; începând din acest an,
unităţile administrative locale urinează să înscrie

sprr.-\i,uj, i-n,ANTHOi'[A P I N
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anual în bugetele lor, sumele prevăzute prin lege
pentru fiecare unitate şi să le verse Ministerului de
Interne, pentru alcătuirea unui fond unic,

Atât masurile luate de legea din 1908 cât şi cele
luate prin legea din 1906, caută să înlăture unele
neajunsuri ale descentralizării prea largi, consacrate
de legile din 1874 şi 1898, neajunsuri produse de in-
capacitatea organelor administrative în ceeace pri-
veşte îndeplinirea atribuţiilor de ordin sanitar cu
cari au fost investite. Cu aceasta se încheie seria
legilor sanitare puse în aplicare din 1874, până la legea
din 1910, care înseamnă începutul unei noui epoci în
istoria legislaţiei noastre sanitare.

DI-ÎLA 1910 PANA I,A 11)30

Deşi legile de până acum înseamnă, fiecare, im
real progres în domeniul organizării sanitare publice,
din punct de vedere practic nici una din ele nu a
dat rezultatele aşteptate, mai ales în ceeace priveşte
profilaxia bolilor infecţioase şi 1 bolilor sociale,
Pe de altă parte, vederile legiuirilor noastre erau
prea înaintate pentru slabele posibilităţi materiale
de cari dispunea ţara. Din această cauză, cbiai
textele legii eraţi obligate să consacre anumite dis-
poziţii cari contrastau cu principiile ei. Astfel, pre-
fecţii, subprefecţii şi primarii, pe lângă calitatea lor
de capi ai organizării locale, în organizaţia sanitară
deţineau şi unele atribuţii pentru cari mi puteau fi
indicate decât persoane cu o pregătire medicală co-
respunzătoare.

Legea din igio, opera doctorului Ion Cantacuzino.
pleacă dela constatarea tuturov nepotrivirilor dintre
realitate şi legiuirile de până acum şi, căutând să
înlăture toate lipsurile vechilor legiuiri, dă autori-
tate deplină numai medicilor, fai toate chestiunile de
ordin sanitar public. Ga autoritate superioară de
supraveghere, coordonare şi îndrumare a întregei
activităţi sanitare a ţării, legea creează Direcţiunea.
Generală a Serviciului Sanitar, din Ministerul (le
Interne. Sub autoritatea acestei direcţii şi pentru
administrarea şi îndrumarea serviciilor sanitare regio-
nale, secreaeă. inspector alele regionale sanitare, conduse
de câte un. medic inspector regioualj care este organul
de iniţiativă şi de autoritate al tuturor medicilor şi
organelor sanitare din regiunea sa.
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Principiul huidaniental al legii este o împărţire
cîit mai deplină a întregei activităţi sanitare, în
•cele dona ramuri de mare însemnătate ale ei: me-
dicina curativă şi medicina preventivă sau igiena
publica.

Pentru obţinerea rezultatelor scontate, în ceeace
priveşte profilaxia şi igiena publică, legea este pă-
trunsă de grija unei amâuuntite organizări a mijloa-
celor materiale necesare. In acest scop, prevede
crearea de spitale şi pavilioane de izolare, iniirmerii
rurale, laboratorii de bacteriologie regionale, cum şi
o seiie de sancţiuni severe pentru contravenienţii
la obligativitatea declarării maladiilor epidemice,

Salubritatea rurala reţine în chip deosebit atenţia
şi grija legiuitorului divrigio, care crează CasaSănti-
iâţii Publice Rurale, cu meuirea de a îngriji ,şi
•supraveghea a'imentarea cu apă potabilă a satelor,
tăierea animalelor necesare consumului în condiţii
igienice, lupta contra paludisnmlui şi pelagrei, etc.
Aceleaşi obligaţii le mai aveau autorităţile adminis-
trative comunale. Pentru asigurarea unor bune rezul-
tate în ordinea medianei curative, legea procedează
la o radicală organizare a asistenţei spitaliceşti.

Având în vedere că pentru obţinerea unor bune
rezultate de ordin curativ şi profilactic este nevoie
de o continuitate în activitatea organelor medicale,
legea cuprinde o serie de dispoziţii pentru garan-
tarea independenţei şi stabilităţii medicilor.

întreaga politică sanitară publică a rămas sub
imperiul legii din 1910, până în 1930. Micile modi-
ficări ce au intervenit ulterior, în anii 1911 şi 1913,
nn au împiedicat aplicarea integrală a principiilor
ei, atât în timpul răsboiului cât şi în prima decadă
de după răsboiul mondial.

Menţionaţii, că îti 1921 întreaga ' • ' -
legislaţie sanitară din vechiul '
Regat a fost extinsă, printr'o
lege asupra tuturor teritoriilor
alipite. Aceiaş lege a dispus 'tre-
cerea sub controlul Ministerului
Muncii şi al Sănătăţii, a tuturor
serviciilor sanitare şi de asis-
tenţă socială de pe lângă cele-
lalte ministere.

Legea pentru unificarea admi-
nistrativă din 1925, având la
bază principiile de descentralizare
administrativa, ia de sub grija

autorităţilor centrale o serie de atribuţii sanitare de
interes local, şi le trece în sarcina serviciilor sanitare
ale judeţului şi comunei. Totodată prefecţii şi pri-
marii sunt autorizaţi să ia unele măsuri pentru
combaterea epidemiilor, controlul alimentelor şi bău-
turilor şi sa constate contravenţiile la legi, regula-
mente şi dispoziţii sanitare. Prin această itnixtuiue
a unor organe necompetente s'a făcut aceiaş pas
regresiv în domeniul legislaţiei sanitare publice, pe
care l-am relevat şi mai sus.

Caracterizând perioada dominată de legea .sanitară
din 1910 putem afirma că şi de data aceasta medicina
preventivă a deţinut un loc secundar în preocuparea
organelor de răspundere, cu toată consacrarea legală
ce s'a dat principiilor ei; medicul rural, mai ales,
era lipsit de cele mai elementare mijloace pentru
combaterea şi profilaxia bolilor infecţioase. Lipsu-
rilor de ordin pur material li s'au adăugat şi acelea
provocate de insuficienţa personalului tehnic specia-
lizat, care să poată corespunde acţiunii de ocrotire
şi' de igienă publică.

LEGISLAŢIA ACTUALĂ

Legea Sanitară şi de Ocrotire din 14 Iulie 1030,
sub al cărei imperiu se află actuala aşezare sanitara
a ţării, în afară de unificarea dispoziţiunilor cuprinse
în marele număr de legi cari au completat şi au
modificat iegea sanitară din 1910, instituie ca princi-
piu fundamental gerarea tuturor chestiuni tor în
legătură cu sănătatea publică de către o autoritate
centrală unică. Iu acest scop legea crează o strânsă
cooperare între toate serviciile sanitare şi de ocro-
tire depinzând de diferite departamente şi autorităţi
autonome; această cooperare priveşte însă. numai
activitatea medicală a acestor servicii, conducerea
şi controlul lor administrativ fiind lăsate instituţiilor
de cari depind din punct de vedere bugetar.

Organele sanitare

Pentru obţinerea unor rezultate optime, legiuitorul
vrea să facă din Ministerul Muncii, Sănătăţii şi
Ocrotirilor Sociale nu numai un organ de adminis-
traţie, ci mai ales un organ de tehnică şi de ştiinţă
aplicată. In acest scop legea realizează colaborarea
tuturor specialiştilor, prin consiliile şi comisiile con-
sultative pe cari le crează. Astfel ea institue Con-
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siliul General al Sănătăţii şi Ocrotitei, pe care o lege
ulterioară din 1933 1-a înlocuit cu un Consiliu Superior
dl Sănătăţii şî Asistenţei. Acest consiliu, odatâ consti-
tuit, deleagă membri celor 5 comisii, cari .urmează
sa funcţioneze în locul celor 10 comisii prevăzute
de legea din 1930. Aceste comisii sunt: 1. Comisia
de saltibritale şi igienă industrială; 2. Comisia jarma-
ceiitică; 3. Comisia superioară de coordonare, sanitară;
4. Comisia administrativă; 5. Comisia centrală de
disciplină.

Pentru a studia necesităţile sanitare şi de ocrotire
specifice ţării noastre, şi pentru a da îndrumări de
ordin tehnic, legea face să funcţioneze pe lângă
Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale
ufnuitoareUi institute de ştiinţă aplicată: 1, Insti-
l-ulul de seruri şi vaccinuri «Dr. I. Caniacuzino»,
care se conduce după legea lui organica din 1921;
2. Institutele de igienă şi sănătate publică din Bucureşti,
Iaşi şi Cluj, cari sunt ataşate Facultăţilor de Medicină ;
3, Institutul Chimico-Farmaceutic; 4. Depozitul cen-
tral de medicamente, pansamente şi materiale sani-
taro.

In ce priveşte activitatea sanitară şi de ocrotire
exterioară, legea menţine în sarcina autorităţii cen-
trale numai îndrumarea, coordonarea şi controlul
serviciilor sanitare locale, prin inspectorii generali
sanitari şi de ocrotire. Aceştia simt capii ierarhici
ai tuturor medicilor aparţinând serviciilor sanitare
şi de ocrotire din circumscripţia for.

Crearea ,şi conducerea aşezămintelor sanitare şi de
ocrotire de interes local este lăsată în grija celor
cari beneficiază de aceste aşezăminte, In felul acesta
se consacră principiile unei raţionale descentralizări,
judeţul şi comuna devenind organe cu mare răspun-
dere în organizarea sanitară a ţării.

Pe lângă serviciile sanitare şi de ocrotire judeţene,
legea institue plăşile sanitare şi casele de ocrotire îu co-
munele rurale, organizaţii cari tind la o cât mai
strânsa legare a activităţii sanitare de interesele şi
nevoile locale.

SPITAT.UF, DE COPK DIN

lua orice măsuri şi pot da îndrumări cu ajutorul
medicilor comunali şi al oficianţilor sanitari,

Pe lângă medicii igienişti judeţeni şi de plasă,
legea mai crează posturi de medici îgiem'şti îu fiecare
municipiu.

Ca organe consultative locale, legea instîttie con-
siliile de igienă şi de ocrotire judeţene şi municipale
cari au de resolvat orice chestiuni de ordin sanitar
de interes local.

Pentru asigurarea aplicării principiilor fundamen-
tale ale legii se dă o deosebită importanţă dotării
organizaţiilor locale cu aşezăminte sanitare cores-
punzătoare. Astfel, fiecare judeţ urmează să aibă un
spital cu cel puţin 60 paturi, având în mod obliga-
toriu o secţie pentru bolile contagioase, un labora-
toiiu de igiena; un laborator iu policlinic şi un oficiu
de ocrotire, înfiinţarea, întreţinerea şi dotarea mate-
rială a acestor aşezăminte cade în sarcina judeţului şi
a comunal de reşedinţă, l'lăşîle sanitare, la rândul

de câte uu dispensar mixt, create şi întreţinute din
contribuţia judeţelor şi comunelor.

Chemarea primordiala a disnensariilor este comba-
terea mortalităţii infantile, tuberculozei şi bolilor
venerice. Pentru comunele rurale legea instituie infir-
merii rurale şi case de ocrotire. In acelaş timp legea

Atât serviciile sanitare judeţene cât şi plăşile sâni- se ocupă în chip deosebit de organizarea activităţii
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tare sunt conduse de câte un medic igienist specia»
listat, caro, pentru a asigura extinderea aplicării
inedicinci preventive, nu are nici o atribuţie ele medi-
cinii curativă. Medicii igiwiişti de judeţ şi plasă pot

g ţ
tuturor aşezămintelor sanitare publice arătate m'ai
sus, dispunând internarea şi îngrijirea gratuita a celor
săraci, cum şi a celor suferinzi de boli infec-
ţioase.
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Ca centre de activitate îu ac-
ţiunea pentru combaterea bo-
lilor infecţioase şi pentru asigu-
rarea salubrităţii publice, legea
prevede laboratoriile de igienă
regionale, judeţene, municipale,
de posturi şi de puncte de fron-
tiera, a căror creare şi întreţinere
cade îu sarcina Ministerului
Muncii, Sănntaţii şi Ocrotirilor
Sociale.

Pentru controlul igienic al ali-
mentelor, abatoarelor, apei, etc,
judeţele şi comunele au obligaţia
de a crea şi întreţine laboratoare
proptii.
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Pentru o mai largă răspândire a principiilor medi-
cinei preventive, legea dă o mare importanţă pro-
pagandei şi educaţiei sanitare a populaţiei. In această
privinţă rolul de căpetenie îl au oficiile şi casele de
ocrotire.

Profilaxia şi combaterea bolilor infeefioase.

Pentru apărarea ţării contra pătrunderii boalelor
din afară, staţiunile sanitare de frontieră sunt înze-
strate cu personal medical specializat şi cu materialul
necesar, : pentru vizita, deparazitarea şi desiii-
fectarea imigranţilor şi a mărfurilor. Celor contami-
naţi de boli infecţioase sau de plăgi sociale, li se
poate interzice intrarea în ţară.

Pentru profilaxia şi combaterea bolilor infecţioase
în interiorul ţării, legea stabileşte următoarele mă-
suri:

Declararea obligatorie a bolilor infecţioase, de
oricine are cunoştinţă de existenţa vreunui bolnav
atins de o atare boală; sunt decretate sancţiuni
pentru cei ce se vor sustarge acestei obligaţii, Şi pentru
ca să nu se poată naşte confuzii, legea înşiră, ca
fiind infecţioase: antraxul (dalacul), botulismul, dif-
teria, disenteria (baciiară şi ameobiană), encefalita
epidemică, febra galbenă, febra tifoidă (tifosul abdo-
minal), febrele paratifoide, holera, lepra, meningita
cerebrospinală epidemică, morva (răpciugă), pesta
(ciuma), pplimyelita (paralizia infantilă acută), rabia
(turbarea), scariatina, tifosul exântematic, tifosul
recurent şi .variola. Pe lângă măsurile imediate de
combatere pe cari trebue să le ia medicii igienişti şi
cei curanţi, cei dintâi sunt obligaţi să raporteze

•asupra fiecărui caz organelor sanitarea superioare,
pentru a se lua măsuri generale de combatere. Legea
înşiră şi o altă categorie de boli: conjunctivitagranu-
loasă, denga, gripa, malaria, melitococia (febra de
Malta), parotidita epidemică, pelagra, rngeola, tetano-
sul, erizipelul, tuberculoza, tuşea convulsivă, varicela,
blenoragia, şancrul moale şi sifilisul, cari nu reclamă
măsuri imediate decât în cazul când ar deveni frec-
vente, sau ar lua un caracter grav.

Odată cazurile de boală declarate, autoritatea sa-
nitară are a lua măsuri neîntârziate pentru stabilirea
originii primelor cazuri şi a filiaţinnii celor următoare.
In acest scop toate laboratoriile sunt obligate să
execute, în timpul minim posibil, orice analiză cerută,
în mod cu totul gratuit.

Iar pentru a împiedica răspândirea infecţi unii, au-
toritatea sanitară este obligată a proceda imediat la
izolarea bolnavilor şi a cazurilor suspecte. Izolarea
se poate face la domiciliul bolnavului, dacă la
domiciliu pot fi realizate toate condiţiile de preve-
nire ; în caz contrariu bolnavul va fi transportat la
spital sau la infirmerie. Pe timp de epidemii, Mini-
sterul Sănătăţii poate crea infirmerii de izolare
temporare, folosind în acest scop orice clădire sani-
tară sau şcolară, publică sau particulară.

Afară de aceasta, tot pentru împiedicarea infec-
ţiunii, autorităţile administrative şi poliţieneşti sunt
obligate să execute cu precădere orice măsură
sau dispoziţie ordonată de medicii oficiali, ca:
interzicerea intrării străinilor în locuinţele con-
taminate şi chiar suspendarea parţială sau totală a
ocupaţiilor for; limitarea temporară a comunicaţiilor
locale şi interzicerea anumitor comerţuri ambulante;
închiderea temporară a unor stabilimente comerciale
şi industriale, a căror exploatare ar constitui un
pericol de răspândire a boli; limitarea sau interzi-
cerea răspândirii articolelor alimentare, provenite
diutr'un loc considerat focar de boală infecţioasă;
limitarea sau interzicerea frecventării băilor publice,
a sălilor de spectacole, a reuniunilor de orice natură;
interzicerea temporară a bâlciurilor, târgurilor, pele-
rinagiilor; în înţelegere cu autorităţile şcolare, au-
toritatea sanitară va putea ordona închiderea şcoalelor
dintr'o localitate, etc,
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Atât în timpul bolii cât şi în perioada ce urmează
ei, se vor lua toate măsurile necesare pentru desin-
fecţia. obiectelor şi localurilor considerate conta-
minate.

Totodată, ca măsură profilactică generală, se vor
face vaccinările necesare mediului epidemic res-
pectiv.

Toate cheltuielile privind izolarea şi îngrijirea
' celor atinşi de boli infecţioase şi a celor suspecţi, cad
in sarcina autorităţilor locale.

Combaterea bolilor venerice

T.egea cuprinde o categorie de dispoziţii speciale,
dispunând tratamentul gratuit al celor bolnavi, în
oricare din organizaţiile sanitare ale Statului, jude-
ţelor şi comunelor. In cazurile considerate cnntami-
«ojise, datorită condiţiilor şi felului de vieaţă a celor
bolnavi (de ex. prostituatele), aceştia vor puten fi
internaţi în mod forţat şi obligatoriu în spitale, până
la vindecarea leziunilor contagioase.

Având în vederea că prostituţia constitue cel mai
de seamă element îţi propagarea bolilor venerice,
legiuitorul intevxke cu desăvârşire existenţa sau
funcţionarea caselor de prostituţie, precum şi a oricăror
stabilimente san localuri unde se practică acest
viţiu. Totodată, ţinând scamă de faptul că o atare
muKiirâ nu tir duce, în nici un caz, la desfiinţarea
totală a prostituţiei, legiuitorul se îngrijeşte iu chip
deosebit de sănătatea persoanelor cari ar putea-o
practica în mod liber, fără intermediul unor case
sau persoane speciale. In acest: scop se prevăd, tn
mod amănunţit, condiţiile miei supravegheri medi-
cale speciale a acestor persoane, cum şi tratamentul
gratuit al lor în ambulatoriile oficiale antivenerice.
Fişa de sănătate prevăzută de lege are rolul de a
iace evidentă măsura în care aceste persoane
îndeplinesc obligaţiile legale privitoare la prezen-
tarea, lor hi vizitele medicale periodice .şi la urinarea
tratamentului medical prescris de medicii oficiali.

Pentru cunoaşterea persoanelor cari intră în cate-
gorisi, acestor prevederi, autorităţile administrative
sunt obligate să semnaleze autorităţilor sanitare
toate cazurile cari ar necesita o atare supraveghere
medicală.

AUîr, ttt lWINA MAUtA» DIN

5PIÎA.I,UI, DIN ORADIJA.
Hn de boli mintiile şi nervoase)

Deosebit de aceasta, legea prevede o serie de măsuri
pentru împiedicarea infecţiilor venerice la sate, dis-
punând supravegherea şi tratarea gratuită a celor
bolnavi, întorşi dela oaste, ' . .

Salubritatea -publică

Pentru garantarea celor mai bune condiţii de sa-
lubritate, legea prevede toate măsurile ce sunt a se
lua pentru asigurarea salubrităţii locuinţelor şi sta-
bilimentelor publice; pentru controlul sanitar al
curăţeniei publice, al localurilor de consumaţie, al
alimentelor şi băuturilor, al industriilor, ele. Totodată
sunt amănunţit prescrise condiţiile în caii pot îi
deschise — şi cu observarea cărora pot să funcţio-
neze — localurile cari adăpostesc aglomeraţii umane.

Medicul igienisl este agentul principal pus sa ve-
gheze la aplicarea tuturor condiţiilor, pentru asigu-
rarea salubrităţii publice,

Medicul igienist are dreptul şi obligaţia de a ins-
pecta personal, sau prin organele sale tehnice auxi-
liare, toate localurile publice, pentru a se convinge
de aplicarea dispoziţiilor referitoare la salubritate.
Tot el este obligat a controla măsura în care uzinele
de alimentare a populaţiei cu apă, respectft condi-
ţiile ce li se impun şi mai ales dacă împlinesc ana-
lizele chimice şi bacteriologice periodice, prescrise
de legi.

Tot în vederea garantării salubrităţii apei, legea
prevede condiţiile în care apa din râuri poate fi folo-
sită ca apă potabilă.

In ceea ce priveşte salubritatea alimentelor, legea
ia o serie de măsuri pentru ca alimentele şi băuturile
puse în consumaţia publică să nu fie alterate, falsi-
ficate, sau să nu cuprindă substanţe vătămătoare.
Tot în acest scop se prevăd condiţiile în cari poate fi
exercitat comerţul ambulant cu alimente, băuturi şi
orice obiecte umale, precum şi modul în care urmează
să fie efectuat controlul sanitar al giajdurilor, ani-
malelor vii destinate alimentaţiei, al animalelor pro-
ducătoare de lapte, ai cărnii şi al peştelui. :

Igiena industrială

I(egea prescrise o categorie specială de măsuri, de
a căror respectare este condiţionată înfiinţarea, des-
chiderea şi funcţionarea industriilor şi a atelierelor
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de tot felul. De asemenea sunt prescrise măsurile
menite să" prevină intoxicaţiile industriale şi bolile
profesionale.

Pentru o cât mai mare extindere a măsurilor de
salubritate publica, legea prevede obligaţia pentru
fiecare municipiu de a întocmi şi pune în aplicare,
cu aprobarea Ministerului Muncii, Sănătăţii şi Ocroti-
rilor Sociale, câte un regulament sanitar special,
pentru raza lor administrativă. Această obligaţie o
mai au şi judeţele, pentru toate comunele clin circum-
scripţia lor. I*egea prevede, de asemenea, domeniu!
ce urmează să fie cuprins de regulamentele sanitare
municipale şi comunale.

Aplicarea tuturor jîrevederilor legii este garantată
priuti'o serie de sancţiuni, de cavi se fac pasibili toţi
aceia ce vor contraveni dispoziţiilor sale.

Regimul farmaciilor

Preparaţia, manipularea şi debitarea medicamen-
telor de orice natură şi sub orice formă, se poate
face mimai de farmacişti şi numai în oficiile auto-
rizate cu titlul de farmacie.

Specialităţile farmaceutice simple sau compuse
uit se pot pune în vânzare decât în baza unei
autorizaţiuni acordate de către Minister cu avizul
comîsinnii chimico -farmaceutice.

Farmaciile publice sunt obligate a ţine toate
drogurile, produsele chimice, preparatele galenice,
reactivi şi toate preparatele prevăzute în farma-
capeea română. Pentru buna lor calitate, identi-
tate şi puritate, răspunderea o are în întregime
farmacistul diriginte.

Medicamentele şi specialităţile medicamentoase
nu se pot libera decât pe baza de ordonanţe medi-
cale, în afară de cele prevăzute în indexul special
al farmaciilor.

Preţurile medicamentelor se stabilesc de Minister,
cu avizul comisium'i chimico-farmaceutice.

Ministerul acordă concesiuni peutru înfiinţarea
farmaciilor publice, cu avizul comisiei clrimico-far-
maceutice, la propunerea organelor sanitare locale
sau la cererea comunelor şi farmaciştilor.

Concesiunea de înfiinţare a unei farmacii publice
este personală şi valabilă numai în localitatea pentru
care a fost dată.

9PITAMJI, RURAT, MOIHSI, „îmr.KT.K CAUIH, K

IITSTITUTUr, PENTRU ARIERAŢI DIN BOEOŞ-INJÎU

Concesiunea .se dă farmaciştilor
comseripţu precis determinate şi pentru <• P'ii»**-
laţiune de 5.000 locuitori în connmek< m^ni..- ?•*•
8.000 locuitori în circumscripţiile rurale.

Supravegherea şi controlul farmaciilor ac fs.rii.-iIA
de către Minister prin:

a) institutele chimico-farmaceutice;
h) serviciul farmaceutic din Minister;
c) ogauele sanitare ale serviciilor niinisU-ii.t^r

locale;
ii) comisiunile judeţene de control.
Serviciul farmaceutic din Minister ţine, în n*:*-*>ţ

scop, evidenţa tuturor farmaciilor de otice i.si*.*-
gorie şi a întregului personal farmaceutic.

Controlul farmaciilor se face în mod (ililij.'att.ti**
cel puţin odată pa an de comisiunea judi^csuni .•«*<:*
municipală de control, numită (le Minister ]K* lettit*-**.
de cinci ani şi compusă din:

a) medicul-şe f a l s e r v i c i u l u i s a n i t a r u i ' b i m <* t t i
j u d e ţ e a n ;

b) u n farmacist d e l e g a t d e C o n s i l i u l ck« if.',it'iul j i t -
deţean sau municipal, a v â n d o ' v e c h i m e di? cel p i t | i i *
cinci ani ca diriginte p r o p r i e t a r ;

c) un chimist şef de l a b o r a t o r , acolo nude !••.£•'-

Personalul

Personalul sanitar şi de ocrotire este du iiitnii)«<.*~
xele categorii: medici, farmacişti, ehhnişti, înţţlnt^ri
sanitari, profesori medico-pedagogi, asistetile Miu-îtilc,
oficianţi sanitari, surori ele ocrotire, s 11 roii tiv r s u i -
tate, agenţi sanitari, incaşe şi infirmiere.

Cele dintâi cinci categorii se recrutează din mau*-
brii corpurilor tehnice respective, specializaţi îti i„ş.-
murlle cari se cer.

Asistentele sociale se recrutează dintre uliHrilvtHt-
tele şcoalei superioare de asistenţa <t 1'riiiei|•(?•!».a.
Ileana» din Bucureşti.

Personalul auxiliar sanitar şi de ocrotire e**t**
recrutat dintre absolvenţii şcoalelor resj)EClivtl, i j a r i
au la bază —afară de şcoalele de infirmieri <."*iri
cer doar cursul primar — cursul secundai inferior,

O categorie aparte în personalul aanittir e
formată, de.internii şi externii de spitale.

Funcţiunea de interni şi externi d e ' s p i t n b , ţxi*t:J
şi în spitalele Statului, ale Casei Centrale a Asigu-
rărilor Sociale, . Casei Muncii C.F.R., e tc„ dur urni

•) Pentru condiţiile de Intrare şl ierarhia tu ncoHtc nil|HtH.
vezi Eiic. Rom. I cap. IX Corpurile PmfesioinUe,
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i, IUN sinul (siîitvicmr,

ales faima Internatului şi Externatului la «oi a fost
făcuţii de către Corpul Internilor şi Externilor din
clinicele şi serviciile spitaliceşti ale Eforiilor din
Bucureşti şi Iaşi. Crescuţi în disciplina strict ştiin-
ţifică şi unitar organizată a acestor servicii, internii
şi externii Istoriilor, an format totdeauna Ui noi elita
viitorilor practicieni şi viitorilor membri ai învăţă-
mântului medical.

Externatul in Medicină se abţine prin eoneuis.
Pentru externatul de pe lângă Eforia Spitalelor
Civile, i! în vigoare regulamentul din 12 Noemvrie
Kj;jl, potrivit căruia externii fac un stagiu de 2 ani
ou rotaţie Iu fiecare fi luni. Pentru externii .Spita-
lelor Căsoi Centrale ;i Asigurărilor Sociale e în
vigoare regulamentul din 39 Iulie 1929, care prevede
mi stagiu d«i;{ ani, cu rotaţie la fiecare 6 luni.

Pentru externii Casei Autonome C.K.R., e în vigoare
regulamentul publicat în M, O., din (i Mai 1932,
cu disnoy.ijjiiHu .suuiUue regulamentului precedent.

Internului iu Medicinii şi chirurgie, se obţine astăxi
1« \VAVA îX'RiiUvnrentiilui piui tvu concursurile de internat
Am 23 lH'hiuaric 193,5, în virtutea cănria toate

posturile de interni în spitalele Ministerului Sână-
taţii sau ale marilor institutului spitaliceşti din
România, se obţin prin concurs.

Rezultatele concursului se înscriu într'im tablou
de clasificare, după care candidaţii au drept la ale-
gerea locurilor vacante în anul respectiv.

Durata stagiului de internat e de 4 ani, serviciul
schimbându-se prin rotaţie în fiecare an.

Fondurile

Pentru a-şi asigura fondurile necesare legea insti-
tue mi fond general sanitar şi de- ocrotire, dat spre
administrare Regiei autonoma a Fondului sanitar şi
de ocrotire denumită potrivit legii din 1931, Direcţia
Fondurilor speciale sanitare şi de ocrotire şi mai minte
fonduri sanitare judeţene şi comunale. Resursele lor,
amănunţit stabilite de lege, sunt:

1. Pentru fondul general sanitar: Veniturile lote-
riei de stat, ale jocurilor de noroCj cota de 70% din
taxele ce se percep pentru autorizarea vânzării medi-
camentelor străine şi indigene, cota de 90% din
venitul net al monopolului stupefiantelor, veniturile
spitalelor de ,Stfit, taxele pentru vizita medicală a
străinilor care intră în ţară, taxele ce se percep cu
ocazia transmiterii farmaciilor, contribuţia Statului
înscrisă în buget, subvenţia poştei în schimbul tim-
brului de asistenţă socială, veniturile generale ale
fondului, etc,

2. Pentru fondul sanitar judeţean şi comunal:
subvenţiile bugetare ale judeţelor şi comunelor; co-
tele afectare din veniturile uete ale cinematografelor,
exploatărilor, uzinelor electrice, e tc, ale judeţelor sau
comunelor; amenzile pentru diferite contravenţii la
igiena sanitară, taxele ce se percep la deschiderea
farmaciilor, diogvteriilor şi industriilor, etc.

*. p.

II.
Nevoia di: spitalizare a populaţiei sărace, ca şi sen-

timentul di; i'itritute ca i'unielx'ri/.eu/.ă ortodoxismul
Domnilor şi buh/iiloi: noştri din Principate, tui dus
la înfJinţitri'U unor nijuxuiiiiiito spitaliceşti care au
avut o eiiomii'i însi'iniiiUute pentru siinfttateft popo-
rului nostru.

SANITARE

sta un spital cu 12 paturi pentru suferinzii de boli
obişnuite şi un spital pentru bolnavii de ciumă şi
lingoare.

INSTITUŢITINIUOR

ORIC.INt l'ANA LA
ORGANIC

Cule duna tiislîLii|.îiuiî «iii ;m constituit temelia
organizaţiei snjiitunj roiufmesti. iui fost ctitorite de
familiile Cautucu/.ino ţii (îhica şi 11 ti luat fiinţă odată
cu mmiîistiril.<; Cctlţeti ţii ratttelinion,

Intre; in'(j,"j- -1:71.1.. Spu'turul Mihail Cantiicu?,ino,
fratele l)muiu" torului ,Ş<>rl)îiu Ci ui tac u zi no, ridică 111 fum-
ştirea Colţea, şi \w, Uiiî ii cu. primul spital din Ţara
H.omfmmm, v\\ \\n mumii1 du it\ ptituri,

.C«r(iwl dupii HWUHVH, întve iŢtfyW, (Uifţorie II
tîliwiY ihliefi n i n i t i r n 1'imU'liiHnn i»r \K ifmKil «cea- UN MSPKNSAK HODET
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III jurul acestor două prime ctitorii, s'uu închegat
fundaţiile Colţei şi Pantelimomilui, prin daniile ur-
maşilor fundatorilor şi ale altor donatori,

In anul 1S13, un alt mănunchi de boieri inimoşi,
în frunte cu marele Ban Grigorie Băleanu, după în-
demnul doctorului Constantin Caracas, medic al ora-
şului Bucureşti, înfiinţează cel de-al treilea spital din
ţară cu un număr de 20 paturi, către care au mers mai
ales daniile negustorilor şi căruia i s'a dat numele
la.început, «Iubirea de Oameni», iar mai târziu «Fi-
lantropia».

I,a această fundaţiune a contribuit şi Domnul
'parii din acea vreme, Gheorghe Caragea, închmân-
thi-i veniturile mănăstirilor Arnota ,şi Govora,

Biserica din interiorul spitalului a fost ridicată de
Ecaterina, soţia paharnicului Răducanu-Făreăşeanu.
Spitalul s'a deschis la 1815 cu 20 paturi.

In decursul vremii, veniturile f uudaţiumi au crescut
iar numărul paturilor s'a urcat la 145 în 1859,
spitalul funcţionând cu două secţii: una medicală
şi cealaltă chirurgicală.

Până la 1832, aceste trei fuiidaţiuni au fost gos-
podărite separat, potrivit cu actele lor de fundaţiune.

Prin ofisul generalului Kisseleff din 2 Aprilie 1832,
aceste trei fuiidaţiuni au fost reunite într'o Eforie
a Spitalelor, numindu-se efori: vornicul Mihail
Ghîca, logofătul Mihail Racoviţă, căminarul Alecu
Gbica, iar «ca om al meşteşugului», doctorul Pic'olo.

Intre timp, la 1775, Alexandru Ipsilanti, Domnul
Ţării Romaneşti, ridicase azilul şi spitalul de copii
uiunit « Orfanotrolion »,

Această instituţie a funcţionat câtva timp sub ad-
ministraţia Eforiei, trecând mai apoi sub îngrijirea
«Eforiei Caselor făcătoare de bine şi folos obştesc »,
înfiinţate de Kisseleff odată cu Eforia Spitalelor.

DEI.A 1832 P A N A I,A 1921

, începutul organizării moderne din punctul de ve-
.dere sanitar al teritoriilor celor două Principate,
datează diii epoca Regulamentelor Organice.

Este prima dată, când se evidenţiază într'o
legiferare cu caracter general, grija şi preocuparea
cruasi-ştiinţifică, faţă de problemele privitoare la
sănătatea .poporului şi când se institue. organe spe-
cial destinate unor scopuri profilactice şi terapeu-
tice, vizând întreaga inassă a populaţiei.

Dacă se analizează, iu lumina evoluţiei de mai
târziu, menirea şi atribuţiile pe care le-au dat Regu-

lamentele Organice, celor 5 circumscripţii H
create în Moldova {la Iaşi, Botoşani, Băthul, l^ i luţ i
şi Roman) şi celor 6 din Muntenia {la Buzău, Hm^M
Bucureşti, Piteşti, R. Vâlcea şi Craiova), si> i n d i -
spune că aceste împărţiri, au format uucU-rlf vtf-
toarelor servicii sanitare judeţene, care iui psWi.*"'
— desvoltându-le mimai,—aproape toate iitritm-
ţiile date de către legiferarea din anul 183*1.

Pusa sub dependenţa administrativă a unui <"•-•
milet al Sănătăţii, ce funcţiona pe lângă Mini><lviis';
de Interne respectiv, acele prime servicii niiiiiliuc1.
din Principatele dunărene, aveau rostul să ;**• nritj1*-
eu executarea vaccinărilor antivariolicc, ou «iiinh,.
terea epidemiilor, cu instituirea carantinehir, n i "-i!f.
bvitatea locuinţelor şi asanarea localităţilor. fîii-iim.
în embrion, în aceste regulamentari sam'tutv, IIIH-U-
din principiile care au stat la baza legilor eu i';i!;irr«:v
tehnic, instaurate mult mai târziu.

Regulamentele organice din 1830, au fost tlv-'i
adevăratul punct de plecare al unei lente evohiţi-i
spre perfecţionare, atât în suprafaţă cât şi in iuliiţt-
cime, al Serviciului nostru Sanitar.

Iu anul 1847, domnitorul Gheorghe Bilit.-sfu I u
geşte şi mai mult cadrul Eforiei înfiinţate la i*. |.:.
trecând sub controlul ei administraţia tutuim **i>ţ
talelor din ţară.

Prin această nouă formaţiune, se <kwiiinţr;i/A
de fapt administraţiile separate de până atunci ;iîi-
Colţei, Pantelimonului şi Iubirii de OaiiK'iii, itaii
du-se Eforiei o organizaţie cu caracter de iiiHtiftt.
ţiune de Stat; astfel, Domnitorul aproba I>m»i-Ui!.
iar cheltuelile instituţiei erau supuse aceluiaşi rmil r* *î
ca şi cheltuielile Statului.

Sub caimacamul Alexandru Dimitrie (îiuni, iu.
urma plângerii reprezentanţilor ctitoriei ! l'iiulclt
monului, această fundaţie este scoasă de suib ui lins
nistraţia Eforiei Spitalelor, şi încredinţat fi und a-t
niiiiistraţiuni aparte, aşa cum fusese mâinii' <k> i.\i,;
Ea funcţionează astfel până la 1860, când iviuli.i
la Eforia Spitalelor.

Caracterul de administraţiuue publică pe cari' I'Unu
nitorul Bibescu 1-a imprimat liforiei SpitdMur. ;i
condus la statizarea completă a institii^tuni'i, f i itc
d l 8 6 1 8 6 4 , deşi administrată de efori cu -;i îrtdela 1860

MUXIOIPAI, DIX TIMIŞOARA
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HRISOVUL LUI GRIGORB GHICA, DOMNUL ŢARII ROMÂNEŞTI, DIN 1753,
PRIN CARB INTĂRIÎŞTB CEI,K I,ÂSATE DE SPĂTARUL MIHAIL CANTACUZINO

MÂNĂSTIOAREI DELA SINAIA
(Din vohumil coiiieuiorativ al Eforiei Spitalelor Civile, 1S32—1032)



SĂNĂTATEA FUBMCA IN KOWAXIA

trecut, funcţionează ca o direcţiune anexa a Mini-
sterului de Interne.

In afară de primele trei ctitorii cari au constituit
baza organizării sanitare în Ţara Românească, prin
înfiinţarea Eforiei Spitalelor si prin regulamentul ace-
stor spitale se prevedea şi înfiinţarea unui spital de
naşteri, care începu sa funcţioneze în 1837, în maha-
laua Radu-Vodă. ', \

Odată cu înfiinţarea Spitalului de Naşteri s'a des-
chis, prin acelaşi hrisov al lui Alexandru Ghica din
io Iulie IS,J7 şi <• .Şcoala pentru învăţatul moşitului»,

Se,pul acestei scoale a fost precizat astfel de
domnitorul întemeietor: «.să slujească drept şcoală,
pentru învăţătura acelora care vor voi pe vremea
viitoare să urmeze meşteşugul inoşituluî în Prin-
cipat, ca .să se înceteze deacum înainte a fi lăsată
în cea mai vătămătoare ueîngrijire o îndeletnicire
dintr'a căreia buna sau rea întrebuinţare spânzura
două vieţi deodată».

Tot Eforia a tipărit în 1839 {(Manualul de meşte-
şugul moşitului » al d-mlui losif Sporer, primul me-
dic al spitalului de naşteri.

încă din vremea când Eforia Spitalelor funcţiona
ca instituţie de Stat, ea a creat şi organizat un mare
număr de institutului, dintre cari unele au fost trecute
apoi asupra Statului.

In categoria de mai sus se cuprinde ospiciul de alie-
naţi. Primul ospiciu de acest fel a fost înfiinţat de
'Eforie în "1838 în schitul Maiamuci. care a trecut în
1845 sub îngrijirea departamentului Cultelor (Cre-
dinţei) iar în 1860 la departamentul ele Interne.

In 1866, ospiciul de alienaţi trece din nou la Eforia
Spitalelor, care primea din partea Statului o sub-
venţie anuală. Intre timp însă, locul denumit «Mâr-
cuţa» devenind impropriu şi tieîncănător, Statul a
construit împreună cu Eforia actualul Spital Central
de boli nervoase şi mintale dela Văcăreşti, pe terenul
Eforiei, Construcţia a fost terminată de către Stat,
iar spitalul trecut sub administraţia Statului.

Eforia Spitalelor a administrat un timp oarecare
şi a contribuit într'o bună măsură la întreţinerea
Azilului «Elena Doamna ». creat de D-rtil Davilla
în 1862, Acest azil a fost administrat de Eforie
nanii la 1881, când a trecut la departamentul Instruc-
ţiimei Publice.

Pe lângă aceasta, Eforia vă mânea sa administreze

ORL'liUNATUI, IMN Kl\ O[[i;0iU>!!Ii-
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şi spitalul ridicat în 1831 de clucerul Gheorghe
Boldescu la Ploeşti în apropiere de biserica ridicată
de acelaş ctitor, pe drumul Vălenilor.

Intre 1840—1841, clucerul Boldescu înalţă o
nouă clădire pentru acest spital, pe care-1 înzes-
trează cu diverse douaţiuni.
_ In anul 1864 se adause spitalului 15 paturi între-

ţinute de oraş pentru «căutarea pătimaşelor femei
de boale lumeşti din oraşul Ploeşti».

Deceniile cari au urmat fericitei legiferări dela
1830, au adus o treptata înmulţire a serviciilor sa-
nitare regionale, cari au devenit judeţene, o mai
mare preciziune în ţeluri şi metode şi au format un
spirit mai receptiv al populaţiei ţărăneşti, faţă de
principiile sanitare, Această înmulţire a serviciilor
sanitare, a culminat în anul 1862, cu înfiinţarea
serviciilor sanitare de plasă. Tot în acest an s'a
închegat într'un organism unitar conducerea supe-
rioară a serviciilor sanitare, iar prin seria de regu-
lamentari a tuturor problemelor sanitare vitale (Con-
silii de Igienă, creatului de spitale, tipărirea Farma-
copeei, regulamente speciale), s'a făcut modernizarea
aşezământului nostru sanitar.

Odată cu formarea cadrelor şi cu desăvârşirea
organismelor sanitate judeţene şi rurale, condiţiti-
nile unei normale desvoltări a serviciului sanitar 111
România, nu rămâneau decât sa fie mereu comple-
tate şi adaptate,

Cu amil 1910, apare o primă încercare de aşezare
legislativă, definitivă şi armonică, a organizaţiei
sanitare a ţării şi primul Statut care reglementează •
drepturile şi datoriile personalului medical. Este
legea zisă «Cautacimno»>, Ea a dat o bază ştiinţifică
luptei contra maladiilor epidemice şi celor aşa zise
îuedico-socifEile, a creat Laboratoarele de Igienă re-
gionale şi spitalele de izolare, a pus bazele Casei Să-
nătăţii rurale şi a dat independenţă Serviciului Sa-
nitar şi corpului medical. Sub imperiul acestei legi,
cu apreciabil caracter tehnic, progresele sanitare ale
ţării au fost vădite; lupta contra epidemiilor dinafară
şi din lăuntru, a fost plina de succes; un mare număr
de aşezăminte cu caracter curativ s'au desvoltat şi au
acoperit teritoriul ţării, iar corpul medical a pro-
sperat clin punct de vedere morar şi ştiinţific.
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In anul 1921,, odată cu crearea Ministerului Muncii,
Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, ca organism condu-
cător al intereselor sanitare ale ţării, începe opera
de organizare a unoi mari instituţii spitaliceşti, cores-
punzătoare cerinţelor meclicinei moderne.

întreaga organizaţie sanitara a ţarii este pusă
sub controlul Ministerului Muncii, Sănătăţii şi Ocro-
tirilor Sociale, care are dreptul şi îndatorirea de a
îndruma şi coordona activitatea tuturor serviciilor
sanitare şi de ocrotire proprii, precum şi de a con-
trola din punct de vedere tehnic, pe acelea care
aparţin altor autorităţi publice sau private, afară
de acelea ale armatei. dr, v.l. şi dr. c. gh.

INSTITUŢIUNT SANITARE DE STAT

a) SERVICIILE SANITARI? EXTERIOARE

Acţiunea de control şi de îndrumare a Ministe-
rului Sănătăţiij se exercită pe teren, prin inter-
mediul celor 9 Inspectorate Generale Sanitare, care
au reşedinţa în următoarele localităţi; Bucureşti,
Craiova, Constanţa, Iaşi, Chişiuău, Cernăuţi, Cluj,
Sibiu şi Timişoara. Fiecare din aceste inspectorate,
are în raza sa un nutnăr variabil de judeţe şi
municipii.

Serviciile sanitare de judeţe şi municipii, sunt
conduse de câte un medic primar de judeţ sau medic
şef de municipiu; ei sunt şefii autorităţii sanitare
şi de ocrotire din unitatea lor administrativă, fiind
de drept şi vicepreşedinţi, ai Consiliului de Igienă
local şi condilcători tehnici ai Eforiei Sanitare respec-
tive, creaţitme nouă, destinată să câştige iniţiativa
locală, pentru scopuri constructive, de interes sa-
nitar local; . ;• • •.-....

Judeţele şi municipiile, sunt împărţite la rândul
!or, în circumscripţii sanitare rurale sau urbane,

conduse de câte un medic sanitar, ajutat de perso-
nalul auxiliar (agenţi sanitari, moaşe şi surori de
ocrotire). Numărul total al circumscripţiilor sani-
tare rurale, este în toată ţara de 1194, repartizat! pe
inspectorate, în felul următor: Bucureşti, 191; Cer-
năuţi, 56: Chişinău, 117; Cluj, 195; Constanţa, IOD;
Craiova, iog; Iaşi, 102; Sibi', 122; Timişoara, 156.

Faţă de populaţia rurală pe care o deserveşte fie-
care medic de circumscripţie rurală, în plasa sa, pro-
porţia e variabilă, după caracterul geografic al fie-
cărei circumscripţii, mergând dela 4000 locui-
tori pentru un medic, cum e cazul în unele judeţe
din Banat şi Ardeal şi până la proporţia de 15.000
locuitori, cum este în unele judeţe din Basarabia şi
vechiul Regat.

Având în vedere că în ţara noastră nu există decât
rari medici practicieni, stabiliţi la ţară şi că deci
medicul oficial trebue să împlinească şi rostul de
medic curant al populaţiei întregi, apare ca insufi-
cient numărul de medici rurali, aproape în toate
judeţele ţării. O noua prevedere legală, caută să fa-
vorizeze angajarea cu contract a medicilor practi-
cieni, în comunele rurale carele oferă şi posibilităţi
de trai material.

Cât priveşte numărul de medici de circumscripţie
urbană, el este de asemenea, variabil dela un oraş
la altul.

Iu genere, oraşele mici au câte 1111 medic de oraş,
cele mai importante, câte 2—3—4 circumscripţii
urbane, sau mai multe, Municipiul Bucureşti, a cărui
organizaţie sanitară ia forma unei Direcţiuni admi-
nistrative, are pe teren o împărţire în 31 circumscripţii
urbane, Pentru toată ţara, vom nota un număr de
aproximativ 234 medici de circumscripţii urbane,
cari revin în proporţie de 1 medic la 12,500 locuitori.
Tot act, vom menţiona organizaţia specială., dată
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recent unei părţi. din- Sectorul de Verde al Capitalei,
care a căpătat b organizaţie sanitară modernă, ba-
zată pe principiile sanitaţiei anglo-saxone, sub forma
•unui Centru de Sănătate model.

De asemenea, vom mai menţiona că, sub impulsul
noiulor concepţiuui de medicină preventivă, s'au
organizat şi câteva plăsi sanitare rurale model, care,
ca acelea clei a GllSu-Cmj, Tomeşti-Iaşi şi Gurbă-
«eşti-Iliov, funcţionând pe lângă Institutele de
Igienă respective şi cu concursul bănesc al Fundaţiei
americane Rockefeller, caută să studieze şi sa ac-
ţioneze cât mai metodic şi mai ştiinţific, asupra
tuturor problemelor locale de sănătate publică rmală.

Atribuţiile medicilor sanitari, rurali şi urbani,
sunt acelea de supraveghere şi combatere a bolilor
epidemice şi niedico-sociale, de asistenţă medicală
a bolnavilor şi dependenţilor sociali, de asistenţă
materno-iufantuă, de control al salubrităţii locali-
tăţilor industriale, precum şi de factori activi în
propaganda sanitară,

In exercitatrea acestor atribuţiuni, medicii sani-
tari sunt ajutaţi de personalul sanitar auxiliar,
format din agenţi sanitari, moaşe şi surori de ocrotire.

Acest personal sanitar, este format în scoale spe-
ciale fiecărei categorii; astfel, agenţii sanitari au
scoale care funcţionează intermitent la Galaţi, Craiova
şi Iaşi; moaşele, îşi fne educaţia profesională în Insti-
tute de Obstetrică şi în şcoalele speciale din .Sibiu, Ora-
dea, Cluj, Timişoara, Chişinăuşi Cernăuţi; iar surorile
de ocrotire, în şcoaîele care funcţionează pe lângă
Institutele de Igienă şi în şcoala specială dela Cluj.

Numărul agenţilor sanitari, în f un .ţuuit: laun moment
dat, varia/ă după necesităţi şi situaţie bugetară. II
putem fixa, cu aproximaţie, la cifra actuală de 3362;
un număr do 1801 moaşe, ar reprezenta de asemenea,
cifra aproximativă actuală. Cât priveşte snioille de
ocrotire, a căror misiune îu profilaxie, medicină şi
igienă sociala, este din ce îu ce mai mult recunoscută,
ele abia au început să fie introduse în unele servicii
şi îiistituţiuni dela noi.

întreaga reţea pe care o constituesc serviciile sani-
tare urbane şi rurale şi cave împart ţara îu celule
cu organizaţie omogena, are rolul, în primul rând,

să facă operă de prezervare împotriva maladiilor
contagioase, să asigure şi să satisfacă imperativul
igienei generale şi individuale. Această organizaţie
interioară, este completată eu unităţi sanitare di-
stincte, cu sediul Ia punctele de frontieră şi îu por-
turi. Şi aceste servicii au rolul profilactic, nud ales
îu ce priveşte maladiile cu caracter exotic, ce ar
putea pătrunde în ţară, prin intermediul vapoarelor
şi călătorilor; ciuma, holera, variola, tifosul exan-
tematic şi frigurile galbene. Astfel de servicii, avem
îu porturile dela mare, Sulina şi Constanţa; îu por-
turile dela Dunăre: Brăila, Galaţi, Giurgiu, Severin,
Orşova; în punctele de frontieră: Hahneitt, Gr.
Ghica-Voda, Jimbolia şi Guitici. ' .

Dintre aceste servicii, 2:>rimele două sunt înzestrate
cu mijloacele moderne de deparatizare şi desiiifeeţîe
a vapoarelor cu trafic îndepărtat, operaţii pe care
le execută, în cadrul convenţiei sanitare interna-
ţionale din 1926, convenţie pe care o aplică guver-
nele semnatare, ţinând seama de avizele Oficiului
sanitar • Internaţional dela Paris. . :

Cât priveşte serviciile sanitare dela punctele •• de
frontieră, ele se mărginesc să, supravegheze şi să
desinfecteze mărfurile şi călătorii — lucrătorii în
cete, —cari ar putea vehicula şi aduce în ţară di-
verse maladii contagioase,

Vi) INSTITlTflUNl DH HIHTAU'/-AliE ŞI IVI.', ASISTENŢĂ

Suprapusă acestei organizaţiuni sanitare cu ţeluri
profilactice, igienice şi sanitare, există pe întreg
teritoriul ţării o alta reţea de iustituţiunî, cu ca-
racter curativ .şi de asistenţă, menite să completeze
armătura cerută de nevoile sănătăţii poporului român.

Instituţiile spitaliceşti şi de asistenţă, sunt puse
şi ele, priu lege, sub controlul tehnic al Ministerului
Muncii, Sătiătaţii şi Ocrotirilor Sociale, oricare ar
fi autoritatea de care depind. Cele care aparţin
chiar Ministerului, se conduc ditpă norme şi regu-
lamente unitare, conform Legii Sanitare îu vigoare.

Astfel, Ministerul întreţine în ţară. \m muuăf de
247 spitale mixte, cuprinzând un total de 6804 pa-
turi, ce deservesc centrele rurale şi unele oraşe sau

HANATOIUUI, IT-îNTBl) TUUBRCOI.OŞl DIÎIrA MORORNI IN TIMPUI, CONSTRUCŢII!!
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târguri mai ţuici. Fiecare din aceste spitale, are câte
20—30 paturi şi câte 1—2 oficianţi sanitari şi o moaşă.

Printre spitalele ce se adresează miei singure spe-
cialităţi medicale, vom cita următoarele:

1. Un. nvun&r de 16 spitale de boli mintale şi ner-
voase, cu un total de 5695 paturi, în următoarele
localităţi: Bucureşti, Cernăuţi, Costingeni (Mptişna),
Oradea Mare, Sighet, Manta Roşie (Iaşi), Socola
(Iaşi), Rădttcăneui, Bohotin (I'Tileiu), Jimbolia
(Timiş), Râul Vadului (Sibiu), Baloteşti. Aceste
spitale, au ca personal: 84 medici, 3 farmacişti, 8
oficianţi sanitari şi 1 soră de ocrotire, Î11 afară de
personalul de salon sau de serviciu.

2. Un îiuinAi' de 20 spitale şi sanatorii de tuber-
culoză, cu 1373 paturi, în afara secţiilor sau patu-
rilor destinate acestei Ijoli, m spitalele generale ale
Ministerului. Aceste spitale şi sanatorii, conduse de
28 medici specialişti, se află în următoarele locali-
tăţi; Sclieiu-Argeş; Nifon-Buzău; Cărbuneşti-Gorj;
Stâuca-Iaşi; Savadisla-Cinj; Câmpeni-Turda; Mari-
tiin-Matigalia: I,eamna-Dolj; Balta-Mehedinţi; Graci-
Olt; Boşoteni-Romanaţi; Bâmova-Iaşi; Bu'cmm-Iaşi
Bisericaiii-Neamţ; Erbiceni-Iaşi; Aiud-Alba; Geoa-
giu-Hunedoara; Voruiceni-Ivăpuşua; "Vijniţa-Storoji-
neţ; Aleşd-Bihor.

3. U n număr de 4 Institute Autirabice (Bucureşti,
Iaşi, Cluj şi Cernăuţi), care dispun de 270 paturi;
1 Institut de cancer la Cluj, cu 50 paturi; 3 spitale
de pelagroşi (Balş-Romatiaţi; Păuceşti-Roman; Co-
şula-Botoşani), cu 150 paturi; 1 spital de leproşi
(Tichifeşti-'f ulcea), cu n o paturi; apoi: 9 Mater-

nităţi speciale cu 500 paturi; 4 spitale de ochi, cu 340
paturi; 19 spitale speciale de contagioşi, cu 1099
paturi; 7 spitale de copii cu 620 paturi; 4•spi-
tale de chirurgie infantilă, cu 245 paturi şi 1 spital
de oto-rhino-laringoiogie, cu 30 paturi.

4. Un nuiiiăr de 43 spitale de specialitate cu iui
număr total de 7420 paturi.

Totaliza rea Aşezămintelor spitaliceşti pe care ia
întreţine Ministerul Sănătăţii, ne dă ciîru tlţi 379
spitale, cu uu total de 24.696 paturi, revenind dai,
câte un pal la yj3 locuitori.

Vom mai menţiona, printre realizările recente sau
care sunt pe cale de înfăptuire, coloniile pentru cro-
nicii mintali dela Dicio-Sân-Martiu, BaloteştMIfov
şi Râul-Vadului-Sibiu, notiile Sanatorii ce se clfittc*
la: Moreeni-Dâmboviţa, Dobrija-Gorj, MariiI.i-Cnraf
Bugaz-Cetatea Albă, precum şi staţiunile tic 111a-
laiîo-terapie dela Socola-Itişi, Spitalul Ceutral-Bu-
cureşti, Costiugeni-I^ăpuşna, De asemenea, menţio-
năm staţiunile de malarie dela Tecliirgbioi, Tomcşti-
Iaşî şi GurbăneştUlfov, dipsensarele de tuberculozi
dela Galaţi, Iaşi, Giurgiu, Sinaia, Petroşiţa.-Î)âiii-
boviţa şi Predeal şi preventoriile dela Sâucraiu ţi
Râşnov-Braşov,

Toate aceste iustituţiuni şi aşezăminte de ospîtntt-
zare, constituesc, după cum vedem, o bogată annîi-
turâ medico-socială, pusă în serviciul tuturor1 claselor
sociale.

In legătură cu acest capitol, al asistenţei niediwik1,
notăm, hi treacăt, că există în ţară un număr de apro-
ximativ 795 farmacii urbane şi 715 farmacii rurale, în

PtîNTRU. î'UBP,RCUr,OŞI DRT.A
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afară de acelea care funcţionează ca anexe pe lângă
spitalele de Stat. Aprovizionarea acestor spitale de
Stat, se face direct de către minister, prin intermediul
Depozitului Central de Medicamente şi a Depo-
zitelor Regionale, de pe lângă Inspectoratele sani-
tare. Controlul ştiinţific al materialului medicinal,
se face de către Institutul Chivnico-P'armaeeutie.

Iu afara instittiţiunilor mai .sus citate şi care au
un rol de spitalizare şi o misiune pur curativă. Mi-
nisterul Sănătăţii mai ţine la dispoziţia populaţiei
un mare nutuăi1 de aşezăminte, cu caracter mixt,
adică cu scopuri ce ţin atât de medicina preventivă
cât şi de terapeutica curativă. Aceste aşezăminte,
sunt dispensarele sau ambulatoriile cu caracter ge-
neral, polivalent sau .special unei anumite însărcinări.

In genere, la locuinţa fiecărui medic de circum-
scripţie rurală, suni pe lângă fiecare medic de circum-
scripţie urbană, există câte o înjghebare, mai mult
sau mai puţin desvoltată, a unui dispensar, în care
ac dau consultaţii bolnavilor, se trateaxă bolile cu
caracter medico-soeial (sifilis, tuberculoză, malarie,
pelagră, cancer, teahomj, şi de unde pornesc acţiu-
nile de propagandă sanitară şi măsurile de profi-
laxie şi .sanitnţie. Aceste dispensării, organizate după
tiu grad ce variază infinit ca perfecţiune, nu pot fi
înglobate într'un tablou sintetic. Iţxisttl tendinţa
ca fiecare dîu ele, să-şi capete cute un local apro-
priat şi câte o instalaţie conformă cu scopurile pe
care ele le urmăresc." Vom da însă, mai jos, un tablou
ni dispensarelor sau ambulatoriilor de specialitate,
j)(i care Ministerul le întreţine în diver.se părţi ale
ţilrii, jnstituţiuni ce simt conduse de către fit) medici
specialişti si sunt înzestrate cu tot utilajul de spe-
cialitate..

1. Ambulatoriile policlinice din: Plocşti, Oradea,
Cluj, Nnsăud, Satu-Mure, Tg. Mureş, Bistriţa,
Baia-Mave, Brăila, Craiova, P.-Neamţ, Alba-Mia,
Hraşov, Uuznele Ardelene, Mediaş, Sft.-Glieorghe,
Sibiu, Zlatna, Arad, Timişoara.

2. Dispensarele mixte din: Dej, Tg.-L&pttş, Jaia
de-jos, Albae-Cluj, Lugoj.

3. Ambulatoriii ginecologic din Cernăuţi.
4. Anibulatoiue venerice în: Cernăuţi, Chişinau,

Galaţi, Constanţa, Iivji.
5. Amliulator pentru ochi, la Iaşi,
(1. Aiubultitor denti.stic, la Timişoara.
Tot printre Instituţhmile cu toi în profilaxia şi

tratamentul bolilor şi cu însărcinări de organe tehnice

auxiliare ale serviciilor sanitare de Stat, Ministerul
mai întreţine un număr de 25 laboratoare de Igiena,
cu secţii de bacteriologte sau chimie, în următoarele
localităţi: Arad, Bacău, Braşov, Brăila, Bucureşti.
(Institutul ele seruri şi vaccinuri «Prof. Cantacuzino»;
Laboratorul central de chimie) Buzău, Cernăuţi,
Chişmăn, Constanţa, Craiova, Cluj, Galaţi, Giurgiu,
Iaşi (laboratorul de Bacteorologie, Laboratorul de
Chimie}, Oradea, Piteşti, Ploeşti, Suliua, Satu-M"are.
Tighina, Timişoara, Tiţ.-Mureş, Tulcea.

Afară de aceste laboratorii, mai exista labocatorii
speciale cu destinaţia de a face examene de sânge
bolnavilor de malarie, în următoarele localităţi: Iaşi.
Chişiuău, Călăraşi, Caracal, Kulitw, Slatina, Craiova,
Giurgiu, Cernăuţi, R. Vâlcea şi Gurbăneşti-Ilt'ov,
unele din ele funcţionând chiar în localul Labora-
torului de Igienă respectiv.

c) OCROTIRE SOCIAI,ă.

In societăţile umane, există categorii de indivizi,
cari au neapărat nevoie de ocrotire din partea miei
autorităţi tutelare, fără de care ei nu ar putea să
trăiască şi să se des voi te, Aceştia sunt: copiii de
toate vârstele, copiii părăsiţi, defectivii sociali, va-
gabonzii, penalizaţii, etc.

lauicţîunea de ocrotire socială, revine tot Ministe-
rului Muncit, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, prin
Direcţiunea specială a Ocrotirilor şi prin Oficiile de
ocrotire judeţene.

Direcţia Ocrotirilor din minister, cuprinde servicii
şi secţiuni speciale, pentru: puericultura, igienă şco-
lară, copii părăsiţi, defectivi, asistenţă socială, ocro-
tire maternă şi învăţământ special.

Invalizii, orfanii şi văduvele de războia, fac obiectul
de preocupare a uimi alt serviciu special al Mini-
sterului: Oficiul Naţional I, O. V.

Oficiile de Ocrotire judeţene şi îmuiicipak, sunt
organizate pe baza tot a Legii Sanitare'din 1930 şi
ţin de cancelaria medicilor primari şi şefi de muni-
cipii. Lţle au îndatorirea să ţină evidenţa' tuturor
ocrotirilor, să coordoneze acţiunile locale de asistenţă
şi ocrotire, sau să intervină direct în rezolvarea
acestor probleme. . •

întreagă această organizaţie a Ocrotirilor, întreţine
în ţară următoarele instituţiuni cu scop de ocrotire:

1, Centre pentru ocrotirea copiilor la;: A f e B «
cureşti, Cluj, Oradea, Tg.-Mureş, Iaşi,
Cbişinău, Craiova.
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2. Institutul de Ocrotire dela Cluj (Dispensar,
cămin şi bucătărie de lapte).

3. Aşezăminte de ocrotirea orbilor la: Cluj, Timi-
şoara, Aîad, Busău şi Ungheni,

4. Aşezăminte de ocrotirea debililor mintali la:
Cluj, Tg.-Mureş şi Ineu.

5. Aşezăminte de ocrotirea surdo-muţilor la: Cluj
şi Timişoara.

6. Institute pentm surori de ocrotire la: Cluj,
Iaşi şi Bucureşti.

7. Şcoala superioară de Infirmiere diu Bucureşti.
8. Dispensare de copii, la Iaşi şi Bucureşti.
9. Aşezăminte de ocrotirea copiiloî la: Turnu-Roşu,

Orlat (Sibiu) şi Bucureşti.
10. Cămimtl pentru protecţia minorelor din Bu-

cureşti.
11. Colonii de copii la Agigea, Mangalia, Şanţuri

şi Braşov.
12. Colonii de muncă la: Brâncoveni (Ronianaţi),

Plevna (Ialomiţa), Bobeşti (Ilfov), Galata (Iaşi),
Eăciitoasa (Tecuci), Taradia (Tighina), Şipote (Iaşi).

13. Colonii de vagabansi, cerşetori şi bătrâni la:
Răducăneni (Sălciu), Buhotin, Râul Vadului, Ploeşti,
Craiova şi Cliişinău.

14. Birouri de triaj, în Bucureşti, CJuj, etc.
Pe lângă aceste instituţiuni proprii, Ministerul

Sănătăţii mai colaborează pe cale de convenţii, sub-
venţionând u-le, cu principalele societăţi filantropice
particulare, ai căror scop este asistenţa socială,
Este incontestabil că, unele din aceste societăţi,
prin activitatea persistentă a lor timp de mai uruiţi
ani, în domeniul 'mai ales al asistenţei materno-
infantile, au adus uri aport însemnat în organizaţia
de protecţie a sănătăţii din-România,

Studiul de faţă, n'at putea oglindi în .întregime
structura organizaţiei sanitare a ţării noastre, dacă

u'ar pomeni, măcar în treacăt, despre acele
zaţiuni, aparţinând altor departamente şi iiistilujii
cu caracter oficial sau oficios şi care contribui:
ele, ia ridicarea standardului de sănătate u
niluî nostru.

In primul rând, va trebui să facem menţinut) spe-
cială pentru organizaţia serviciului sanitar ui ar-
matei, organizaţiune ierarhică, tot atât de cxliiisă
şi de perfecţionată ca şi cealaltă, aparţinând Mi-
nisterului Sănătăţii').

Tot printre primele instituţiuni oficiale enii pu~
seda o organizaţie sanitară şi medicala, trecem
Direcţiunea generala C. I?. B. şi Casa Muncii 1M\
R. ca şi instituţia Casei Centrale a Asigurărilor Ho-
ciale organizaţie autonomă, pusa însă sub coiitrnlu!
Ministerului Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Modale.
Casa Centrală a Asigurărilor, întreţine şi ea un
important de instituţii de ospitalizare şi
numeroase servicii, atât în Bucureşti, cât şi în restul
ţării, pentru asiguraţii săi2).

De asemenea, Direcţiunea P. T. T., posedă o |UJI*
clinică în Bucureşti, câteva oficii medicale în ţara
şi sanatorii de cum la Techirghiol, Eforie, 1] redea!,
Budaclu şi Băile Herculane, dr. c. gh,

INSTITUŢII SANITARE DE U T I U T A T K •,
PUBUCĂ.

. EFORIA SPITALELOR CIVILE
La 1B64, Eforia se constitue din nou cu im ptitfU

moniu distinct de cel al Statului, cu caracterul
instituţiuni de utilitate publică, sub denumirea;
riâ Spitalelor Civile.
• Prin legea din 16 Octomvrie 1864, care restabileşte
caracterul acesta al Eforiei, se hotărăşte ca bugetul

') Vezi Serviciul Sanitar al .Armatei în Eiic. Ham. h

") Vezi Reniul Muncii în Enc. Rom. l, Cap. IX.
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ei să fie supus votului Adunării Deputaţilor, ca şi
bugetul Statului, administrarea bunurilor sale urmând
să se facă după normele administraţiei bunurilor
Statului, cu aplicarea legii contabilităţii publice şi
controlul Curţii ele Conturi pentru verificarea ges-
tiunii financiare.

Dela această dată, toate legislaţiile sanitare au
întărit această organizare, sub care Eforia Spitalelor
Civile funcţionează şi astăzi.

Intre timp, din fondurile fundciţhimi Pantelimon ia
fiinţa şi spitalul Colentiua, la construcţia căruia Dom-
nitorul Alexandru Ioau Cu za a contribuit cu 2.000
galbeni. Spitalul, care începe să funcţioneze în 1864,
a purtat multă vreme numele de Spitalul Noului
Paivtelimon, fiind înzestrat în decvusttl vremii cu
toate serviciile nescesare, ajungând astăzi cel mai
important spital al Eforiei.

Tot din fondurile fundaţiunii Pantelimon s'a în-
fiinţat în 1858 spitalul de copii, care a funcţionat la
început sub forma unui dispensar, rând pe rând în
diverse locuri, până la. 1884, când Eforia clădeşte
pe terenul din Şos. Basarabilor, spitalul unde func-
ţionează şi astăzi.

In 1881, localul Maternităţii devenind impropriu,
Eforia a construit un nou local în curtea spitalului
Filantropia.

Conform testamentului din 1890 lăsat de D-na
Măria Protopopescu, s'a construit pe lângă Materni-
tate, în 1898, un pavilion cu 20 paturi, pur-
tând numele donatoarei. Acest pavilion devenind ne-
încăpător, Eforia construeşte în 1925 un nou pavi-
lion înzestrat cu toate instalaţiuuile moderne şi care
funcţionează şi astăzi cu 47 paturi.

Pentru o bună pregătire a infirmierelor, Eforia a
înfiinţat îti 1891 o şcoală de infirmiere, ale cărei
cursuri erau de 2 ani, practica făcându-se Î11 spitalele
Colţea şi Filantropia.

Director al şcoalei a fost numit prof, Gh. Asacbi,
iar cursurile se predau de către profesorii facultăţii
de medicină.

Tot Eforia Spitalelor a înfiinţat la Sinaia în 1897
un spital cu o deosebită desvoltare astăzi, deoarece
în afară de secţiunile obişnuite de chirurgie şi medicină
internă, i s'a adăugat şi o secţie pentru bolnavii de
tuberculoză,

Deşi aproape toate institnţiiinile de asistenţii in-
fantilă create de Eforie au eşit din patrimoniul ei,
totuşi, Eforia contribue la susţinerea instituţiilor de
acest fel.

Astfel, ea plăteşte o parte din personalul medical
al «Leagănului Sfânta Ecaterina» din Bucureşti;
a pus la dispoziţia «Aşezămintelor M. S. Elena»
terenul şi material de construcţie pentru preven-
toriul dela Poiana; deasemenea a pus la dispoziţia
<i Societăţii pentru profilaxia tuberculozei » clădirile

, din jurul schitului Brcbit pentru un prevetitoriu, iar
în ultimii ani a organizat pe seama sa colonii de
vară pentru copii la Techirghiol.

Averea Eforiei Spitalelor Civile a suferit în de-
cursul vremii şi datorită cunoscutei exproprieri de
după răsboiu, serioase reduceri în toate domenii lei
ceea ce a determinat o situaţie precară materială
pentru bugetul instituţiunilor ce le întreţine.

Astăzi, averea Eforiei constă din: 27.000 ha; do-
meniu agricol; 51.622 ha păduri de toate esenţele;
2.620 ha terenuri petrolifere repartizate în diverse
puncte; un palat în Bucureşti pe B-dul Elisabeta,
unde funcţionează şi administraţia instituţiei, precum
şi alte numeroase imobile şi terenuri; efecte şi acţiuni,
în valoare de peste 700 milioane lei.

Bugetul actual al Instituţiei se ridică la 240 mili-
oane lei.

Eforia Spitalelor Civile este administrata de trei
efori din cari unul medic, numiţi conform actelor
de fuudaţiune, pe termen de 5 ani prin decret regal.
Eforii administrează spitalele şi toate bunurile imo-
bile după regulele stabilite pentru administraţia
serviciilor şi bunurilor Statului,

Cu toate greutăţile de tot felul pe care timpul şi
oamenii le-au ridicat de atâtea ori în calea ei, Eforia
Spitalelor Civile a reprezintat şi reprezintă şi astăzi

SANATORIUL PENTRU TUBERCUI.OŞI DEI,A DOBRIŢA (GOEJ)
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SPITALUI, PANTELIMON DIN BUCUREŞTI, PAVILIONUL T. B. C.

nu numai o generoasă tradiţie naţională, ci şi cea
mai importantă instituţie de profilaxie socială şi
asistenţă publică românească.

Marile sale spitale cuprind mi număr impresionant
de paturi. Astfel spitalul Pantelimon are 310 paturi,
Filantropia 260, Colţea 437. Ele constituiesc în cea
mai mare parte, clinicele Facultăţii de Medicină din'
Bucureşti,
' In cei 100 şi mai bine de ani ai existenţei lor cele
trei fundaţutni pe cari generalul Kîsseleiî le-a în-
trunit sub numele de Eforia Spitalelor Civile, îm-
preună cu celelalte instituţiuni anexe, pe lângă
că au asigurat —de multe ori fără vreun ajutor
din partea Statului sau administraţiunilor publice —
asistenţa sanitară a ţării, dar au închegat, mai ales
în spitalele lor, învăţământul medical românesc, de-
terminând apariţia creaţiunilor ştiinţifice naţionale.

AŞEZĂMINTELE BRÂNCOVENEŞ'fl

Aşezămintele Brâucoveneşti sunt alcătuite din Bi-
serica Domniţa Bălaşa şi Spitalul Brâncovenesc.

Biserica a fost ridicată şi înzestrată de către Dom-
niţa Bălaşa şi soţul său, Manolache I,ambrino, la
1745, Iu chiliile din jurul bisericii au funcţionat un
azil de bătrâni şi o şcoală românească.

X,a 1835 Safta Bîâncoveanu, soţia banului Grigore
Brâncoveanu, a fundat Spitalul Brâncovenesc, care
a început să funcţioneze în 1838, cu 60 paturi,

Safta Brâucoveanu a unit sub o singură administraţie
biserica Domniţa Bălaşa şi Spitalul Brâncovenesc,
întemeiâiid astfel <<Aşezămintele Brâncoveneşti»,

Dotaţiunea consacrată acestor aşezăminte de către
băneasa Safta Brâncoveanu şi Domniţa Bălaşa,
«coprindea proprietăţi fouciare, păduri, bălţi de mare
preţ, vii, mori, eleştee, embaticuri, acareturi sau
nămesţii, odoare, vite, mobilier şi alte asemenea
bunuri, al căruia adevărat proprietar este deacuma
publicul».

Şcoala românească s'a desfiinţat deabia în 1898,
după ce fusese pe la 1800 şcoală* domnească. Azilul
de bătrâne înfiinţat dela început, a funcţionat fără
întrerupere şi există şi astăzi. '.'•

Activitatea spitalului care în decursul timpului a
progresat considerabil, a adus o importantă contribu-
ţiuue la starea sanitară a oraşului Bucureşti.

li«*
Astăzi, spitalul funcţionează cu 4S0 pa Uni tfi >•

treţine două clinici ale Facultăţii de Medicina *h
Bucureşti, aducând un însemnat aport la di
învăţământului medical românesc

Aşezămintele Brâncoveneşti se întreţin din pro-
priile lor venituri, iar spitalul cuprinde aprotip*"
toate secţiunile de specialitate, înzestrate «MI iri*tti
lăţimii moderne şi complete.

EPITROPIA SF. SPIRIDON IUN IAtfI

Această instituţie cu caracter medical şl filun1i>ţ|*t*'
este creaţia daniilor şi spiritului idealist ui Uniunii.'*
şi boierilor moldoveni din secolul XIX, .Iţi un hi/*-*
trat treptat instituţia cu proprietăţi iiuoliiUuie «t
legate, cari au ajuns sa totalizeze în amil l'i'',i «•
valoare imobiliară de peste 25.000.000 Ici Iu 1 iii^ul
acelei epoci şi de aproape 2.000.000 lei în avere in*tl*î--
liară. In acel an, darea de seamă a administraţii i
Epitropiei, arată existenţa unui număr de 10 spihtl^
cu un număr total de 6ao paturi, şi un plus <U> a*t<
zăminte afiliate, printre caii se cita: ospiciul th'ht.
Galata (infirmi), ospiciul de alienaţi dela Mănilstm-i*.
Neamţ, ospiciul de alienaţi dela Mănăstirea (î<*Hii.
institu'tul materno-infantil «Grigore Ghica V«»<lii •> -ft
azilul «Eufrosiua Balş», pentru bătrâni.

In urma exproprierilor agricole, Spiridouiu elin ln$î
s'a văzut şi ea deposedată de multe din bimuriU

• imobiliare, şi ca atare de o mare parte din wnilmilc
sale. Cu ajutorul subvenţiilor dela Stat şi iutii «U**
prin administrarea bunurilor rămase, Kpitropîa în-
treţine azi următoarele spitale:

3 spitale în oraşul Iaşi (spitalul central, .sjiiluln!
'1 Cantacuzino-Paşcanu » şi institutul obstetricii j,d
necologic), cari adăpostesc şi cele 5 clinici do chirurgie1

şi patru de medicină internă, totalizând un iminfti
de 591 paturi;

1 spitale în provincie şi anume în oraşele: Kt\m<tn.
Hârlău, Tg.-Fntmos, Botoşani, Focşani, Galaţi «i
Tg.-Băceşti, totalizând un număr de 44,1 puiuţi.

Totalul personalului medical lucrând în spiUiIrk.-
Epitropiei Sft. Spiridon este de 48 medici, 2ii iufii
mieri şi 20 externi; personalul administrativ
83 persoane, iar personalul inferior este de v
soane.

SANATORIU!, DEI.A GlîOAGrU, TRRA ST.ţTJÎ D« CUJ«X
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Epitropia întreţine şi doua instituţii de ocrotire,
în Iaşi şi Pcpricatti (jud. Iaşi).

Epitropia se administrează de 3 epitropi numiţi
şi invpstiţi cu aceleaşi atribuţii ca şi eforii Spitalelor
din Bucureşti.

LI GA NAŢIONALĂ CONTRA TUBERCULOZEI

In anul 19.54 s'a votat legea pentru înfiinţarea
« Ligei contra Tuberculozei », destinată a ii ini or-
ganism oficial de coordonare a tuturor eforturilor din
întreaga ţara, împotriva flagelului tuberculozei. In
competenţa Ligei intra: aplicarea tuturor măsurilor
de combatere, printre cari şi vaccinarea antituber-
euloasă, coordonarea acţiunei tuturor instituţiilor
particulare si oficiale, opera de propagandă în mase,
formarea personalului medical de specialitate, în-
fiinţaiea spitalelor, san atonilor şi dispensarul or după
un plan unitar, etc.

In compunerea Ligei intră: toate ministerele special
interesate, societăţile particulare ce au acelaşi obiec-
tiv, Casa Centrală a Asigurărilor Sociale şi Casa Muncii
C. I'\ R,, epitropiile spitaliceşti, Societatea Crucea
Roşie, institutele de igienă şi institutul de seruri
şi vaccinuri.

Liga a contribuit la crearea pavilioanelor yentru
tuberculoză pe lângă Spitalele Eforiei, iar pentru
Ministerul Sănătăţii a constiuit pavilioane la sana-
toriul Cătnpeni-Twda, Al-cşd-Bihoy şi Vcrniceni-Lă-
fttşna, cu un uun:ăr toi al de 240 de paturi.

A construit sanatoriile model dela Torta cu 200
paturi, Btirnova cu soo paturi şi Bi&ericani cu 250
paturi, Bu^az şi Moioeni cu câte 450 paturi, Dolriţa
şi Reşiţa în curs de construcţie.

A înfiinţat pe lângă marile spitale din ţară pen-
dinte de Ministerul Sănătăţii, servicii de specia-
litate pentru profilaxia tuberculozei, pe cari le în-
treţine din bugetul său.

La opera de profilaxie a tuberculozei în toată
ţara, Liga a contribuit dela înfiinţare, încvirs de
4 ani, cu turna de 360 milioane lei.

Liga Naţională contra Tuberculozei, având asigurat
sprijinul material al Statului şi înalta protecţie a 11.
S, Regelui, a dat un nou avânt şi o mai deplină efica-
citate luptei contra tuberculozei în România.

SOCIETATEA PENTRU COMBATEREA
TUBERCULOZEI LA COPII (C. T. C).

S'a înfiinţat în anul 1908, sub patronajul Princi-
pesei Măria şi prin stăruinţa şi munca Toamnei Balş,
izbutind să inaugureze în anul 1910 marea sa operă,
Sanatoriul Maritim dela Carmen-Sylva. Acest sanatoriu
îngrijeşte un număr de 240 copii în timpul verii,
iarna restrângându-şi activitatea la 140 copii. Posedă
secţiuni de izolare, utilaj chirurgical perfecţionat şi
instalaţie pavilionară modernă.

Societatea mai posedă şi un Dispensar Centrai h
Bucureşti, în localul o Policlinicei Regina Elisabeta»,
care serveşte la depistarea copiilor bolnavi de tu-
berculoză.

Din anul 1912, activitatea societăţii s'a întins ^i
în domeniul preventiv al tuberculozei, creând un
adăpost de triaj pentru copiii destinaţi curei sanato-
riale sau coloniilor. Pentru trimiterea copiilor tu colonii
de vară, Societatea are nu prevenloritt la Brebu-
l'rahova şi instalaţii speciale la Mangalia. Totalul
copiilor îngrijiţi până azi în colonii de munte şi mare
este de aproape 9.000,

Opera Societăţii în rarmua asistenţei şcolare, se
manifestă prin crearea de cantine pe lângă scoale şi
prin examene medicale periodice ale şcolarilor.

Activitatea acestei societăţi e cu. deosebire meri-
torie, iar din punctul de vedere al rezultatelor ce
obţine în domeniul asistenţei infantile, merită să fie
dată ca exemplu. dr. v, l.

III. CONSIDERAŢII ASUPRA SĂNĂTĂŢII PUBLICE
0 aşezare temeinica a Statului românesc nu este po-

sibilă fărn de o organizate sanitară, caro să pună ma-
sele largi ale populaţiunii la adăpostul bolilor care
secătuesc energia naţionalii şi micşorează în chip
îngrijorător posibilităţile de numea productivii ale
ţării,

O atare organizaţie trebue să valorifice foloasele ce
decurg clin vitalitatea noastră demografică şi aă creeze
condiţhmi de viaţă normală generaţiilor viitoare.

In primul rând, nu trebue să pierdem din vedere câ
deşi cifra noastră de natalitate este încă printre cele
mai mari clin Europa, suntem totuşi serios atinşi de
procesul general de diminuare a ei.

Suntem, pentru ţara întreagă, într'o scădere gene-
rală de peste ic, %<i pentru ultimii 10—12 ani, cu o
descreştere extrem de îngrijorătoare în svid-vestul
ţării, cu tendinţă de. generalizare în judeţele din centrul
şi din vestul Transilvaniei,

Ceea ce îace ca faptele de mai sus sa fie extrem de
grave, este ctt •—în opoziţie cu ceea ce se petrece în
toate regiunile în care natalitatea scade — mortali-

tatea noastră generală n'a scăzut în tot acest răstimp
decât într'o foarte mică proporţie. Suntem, în jxideţele
de mai sus, în plin proces de depopulare.

Fenomenul acesta are o deosebită importanţă nu
mvmfti prin faptul că el atinge în momentul de faţă
o regiune cu aproape două milioane de locuitori, dar
că el prezintă dela început un caracter de o deos:-
bită gravitate.

Ceea ce domină în marea noastră mortalitate ge-
nerală este proporţia enormă a mortalităţii infantile.
Iu această privinţă ne găsim în faţa unui fenomen cu
totul particular: suntem şi astăzi Ia cifra record de
acum 50 ani, pe care n'o mai aflăm nicăieri în lume şi
pe care n'am reuşit s'o modificăm cu aproape nimic.

Graficul de mai jos ne îngădue să urmărim cifrele
de-mortalitate infantilă dela 1864 şi până astăzi, Cu
mici variaţiuni anuale, avem şi astăzi o mortalitate
infantilă ele aproape 2t%,

Aceasta înseamnă că o cincime diu copiii ce se nasc
în fiecare an, mor înainte de a intra în al doilea an al
vieţii. In cifre absolute aceasta reprezintă pentru
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totalul <le aproximativ fioolooo copii ce se nasc pe în ceea ce priveşte mortalitatea generală şi tnaî
an, 120.000 morţi. cu seamă mortalitatea infantilă, nu mimat că

O mai cuprinzătoare înţelegere a fenomenelor de- suntem în fruntea tuturor statelor din Europa, dur
litografice de mai sus o dau curbele de tendinţe avem o curba de tendinţă cu desăvârşire defavorabilă

Diagrama i. Tendinţa natalităţii hi diverse ţări
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ri) stabilite pe un număr mare de ani, de Insti-
tutul Central de Statistică în comparaţie cu ţările din
Occident şL cele din vecinătatea noastră, Curbele
acestea, făcând abstracţie de oscilaţiunîle anuale ale
cifrelor, ne îngădue să examinăm tendinţa fenome-
nelor şi ne permit o judecată obiectivă a evoluţiei
noastre demografice.

Iţle aiatH în primul land o tendinţă încă favora-
bilă în ceea ce priveşte natalitatea noastră. In schimb,

Diagrama 2. Tendinţa ' u&taUtâţti infantile în diverse ţâti
' ' ' '

şi în totală discordanţă cu scăderea rnsemuată ce s'a
efectuat în această materie în toate ţările din lume.

Concluziuuea inevitabilă care rezultă şi din. exa-
menul curbelor de tendinţă a fenomenelor demografice**
este însă aceeaşi: ne aflăm într'o situaţitme sanitară
dintre cele mai defavorabile.

Deşi starea sanitară a unei ţări este în funcţiune de
factori, multipli, unii neinfluenţabili în sciută vreme;
şi în relaţie cu sittiatitinea ei politico-economica şi cu
nivelul ei cultural, totuşi nu este mai puţin adevărat
că bogăţia generală a ţării şi instrucţia cetăţenilor a
crescut în ultimii 50 ani şi că am fi fost Î11 drept sa ne
aşteptăm ca ele să se traducă printr'o ameliorare reală
a sănătăţii publice. In acest interval s'au făcut im-
portante investiţii pentru organizarea sanitară, a ţării;
s'au creat spitale, dispensare şi circuinsciipţii sa-
nitare, şitm personal medical cuprinzând aproape zece
mii de medici stă astăzi la dispoziţia acestei ocgatii-
zaţiuni. .

In atari condiţittni se pune în chip ineluctabil între-
barea: cari sunt cauzele situaţuvuii profund riesatisfa-.
cătoare de astăzi ? . . .

In cercetarea acestora trebue să ţinem seamă. ele
două categorii de fapte: una priveşte asistenţa medi-
cală propriu zisă, îngrijirea medicală de toate zilele a
celor bolnavi, care cu cât va fi mai efectivă., cu atât
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va influenţa mai adânc letalitatea diverselor bolişi Intru cât priveşte îngrijirea medicala a fcoSnavilor
implicit mortalitatea generala; cealaltă, ansamblul din menţiunile făcute pe buletinele d- deces la cererei
d.e măsuri menite să creeze condiţiuni de viaţă cât Institutului Central de Statistică, se "constată că din
mai favorabile din punct de vedere sanitar şi să pună copiii până la vârsta de i an morii hi cursul

Diagrama 3. Tendinţa mortalităţii generale

la adăpostul îmbolnăvirilor evitabile — opera de me-
dicină preventivă, care a ajuns în multe ţări Ia o cru-
ţare considerabilă a vieţii omeneşti. '

Dncă organizaţia de medicină preventivă este în
îtmcţhuie de organizaţia generală a ţării şi deci expli-
cabilă, în parte cel puţin, prin împrejurările în care a
evoluai; aceasta, asistenţa medicală propriu zisă este
în funcţiune directă de existenţa unui număr suficient
de medici.

Daca ar fi să judecăm lucrurile după limitarea locu-
rilor Iţi facultăţile de medicină şi după mtnvarul vntue
<le.medici care practică astăzi la oraşe, ar fi normal
să socotiţii că avetu cel puţin o asistenţă medicala
elementară satisfăcătoare,

De fapt, printr'un complex de împrejurări asupra
cărora vani reveni mai jos, marea masă a populaţiunii
noastre este practic lipsită de orice asistenţă medicală.

Câteva date strânse de Institutul Central de Sta-
tistică sunt de natură să ne demonstreze aceasta cu
cifre concrete.

In primul rând dinlr'im total de 511.901 copii, nas-
tuliin 193$, în comunele rurale, nmmi 36,6 % naşteri
an fost asistate de moaşe cu diplomă şi 0,7% de medic,
restul adkă 62,7 % au fost îngrijite de moaşa empirice
lipstltt de ceh mai elementare noţiuni wisdiccile *).

') Cifrele ncestoa extrase din nrfuotiUIle buletinelor de
Jiiiştcrt'ainit de /apt încă Inexacte, dnt fiind cil 1111 mare

anului 1936, în fam întreagă, mimai 22,2% au Sosi
văzuţi de midie. Ceilalţi, adică 78,8% an murit ţâră
cea îmi elementară asistenţă medicală.

In medml rural, numărul copiilor până la 1 an
morţi fără îngrijire medicală se ridică în 1936 la
84,8% din totalul copiilor morji.

Diagrama. 4. Morţi fSrfi tratament medical pe medii
î,n rtccMcle 1" Koiuinl I,n Accesele snh i an
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numftt de naştevi asistate de moaşe <suip!r!ce, sunt trecute ca,
nsistnte de moaşele funcţionare, eu diplomă, ml moi; pentru.
ÎI se justifica activitatea acestora.
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Dar faptul acesta se petrece nu numai pentru copiii
până la un an. Peninc totalul morţilor — copii şi adulţi
în 19I6 în mediul rural — de abia 31,7% beneficiază
de îngrijire medicală; restul de 68,3% mor fără să fi

Diagtama 5. Principalele cauze ele deces în
România pe mediu urban şi rural

Proporţia Ift 100.000 locuitori

fost văzuţi vreodată de medic sau de personalul inadical
auxiliar.

Nu e de mirare deci că, în atari împrejurări, n'am
reuşit în decurs de 50 ani, să influenţăm câtuşi de
puţin mortalitatea infantilă şi că manifestăm în ceea ce
priveşte mortalitatea generală, o tendinţă cu totul
nesatisfâcătoare în comparaţie cu celelalte popoare
civilizate.

Fenomenul de mai sus apare însă foarte firesc, daca
ţinem seamă de repartiţia medicilor noştri în mediul
rural şi în cel urban.

Deşi nu avem o ciîră exactă a medicilor din ţară,
totuşi se evaluează cam la 10.000 numărul total al
medicilor practicanţi. Din aceştia locuesc şi practică,
sub o formă sau alta, în mediul rural, aproximativ 1000 \
restul de 9000 -practică in oraşe.

Diagrama 6, Cauzele de deces pe grupe de
maladii — Proporţia la 100.000 locuitori
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Avem deci; in-mediul urban (9000 la- 3.500.000
locuitori) un medic la 390 oameni, iar în mediul rural

(îooo la 15.500.000 locuitori) adică tm vh'ttit: hi 15 M
oameni.

Raportul între numărul populaţiei rural»' şi
medicilor pe judeţe este prezentat în lmrtu iu rit!»
aci alăturată,

Ca termen de comparaţie menţionez cil în t'.n'iiMu
la oraşe există un medic la 780 indivizi, iar hi *nic
medic la 2300 locuitori,

In Italia dîntr'uu total de 20.000 mculu-i. iiisii n^
de jumătate simt stabiliţi în comunele niiit!i« «k
proporţia dintre populaţiunea rurală ţu cm» inl«tţi
este alta decât cea dela noi, iar în mwiuil ruiul \-\i-
un medic la aproximativ 3000 locui toţi.

Numai o cercetare — desbrăeatfi de i)ivjiulfriiji 1̂ >
tradiţionalismul nostru sanitar — a Mulni Iii »'niv ,
ajuns la organizaţia sanitară de azi, ne v« îit̂ -n**̂ »
punem în lumină cauzele reale ale si tiuitului ite unii *•<•

Diagrama 7. Proporţia deceselor din MU
media anilor 6
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^ In primul rând, organizaţia sanitara a KoniuKk'i n
s'a născvtt ca o satisfacere a nevoilor de iiu-iijiiv \yvi~
dicală individuale sau colective, aşa cum s'a nflsnit in
alte ţări. Ea a avut dela început caracterul di: 01 HJ-
m'zaţie de Stat şi a rămas până îu anii clin iu tui*
întreţinută şi controlată de admiiiititmliu l l i
fără nici un fel de legături organice cu eolwl.ivîi
locale.

Organizaţia aceasta trebuia să asigure în jn
rând asistenţa medicală elementară, şi a font firt.-f
fieaşa, îutr'o vreme în care starea de culturii u i^juţ.
iaţiei nu crease nevoia de îngrijiri medicul îs iji nfga,
mzaţia colectivităţilor locale era cu deHilyili-.sIn- l>n
mitivă şi rudimentară.

Dar chiar atunci când colectivităţile locale <k< i.uiic
care importanţă (judeţe şi oraşe) îucepuserii wil îtiţ'kL<Kr

organizaţii medicale, administraţia centrală 1.1 iut^r-
vemt făcând în i 9 o8 şi 1 9 1 0 cunoscutele Dj^ruţiinn
de centralizare ale.fondurilor sanitare, luflnd judi-\ch>t
şi comunelor sumele ce aveau în bugetele lor penln*

t.-ff



SĂNĂTATEA PUBLICĂ IN ROMÂNIA
515

acest scop şi dispeiisându-le de orice preocupări sa-
nitare. Kumai cu mult în urmă., la data când s'a
văzut clar că era imposibil a satisface nevoile
sanitare locale prin administraţia centrală şi din
bugetul Statului, s'a încercat întoarcerea unora
dintre aceste servicii la administfaţiile locale în con-
dîţitmi care au compromis, în cea ni ai mare parte,
soarta lor.

Asistenţa medicală de Stat nu inspiră încredere
bolnavului; nu stabileşte nici o legătură de interes
si nici o solidaritate între medic şi pacient, evo-
luează indiferent de nevoile populaţiuiiii şi nu con-
trilnie la crearea şi întreţinerea lor.

Kste datoria, noastră să ne dăm seama că im
atare sistem compromite evoluţia normală a asistenţei
medicale. Kl este responsabil, în mare parte, de a fi
îngrămădit la oraşe un număr de medici de două ori
mai mare, la numărul de locuitori decât se găsesc în
centrele urbane din Apus şi de a fi creat o existenţă
compromiţătoare profesiunii medicale. El a blocat
•producţia facultăţilor de medicină într'nn moment în care

Diagrama 8, Numărul cazurilor de febrft tifoidă, dizenterie
şi difterle, 1927—1936
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noi avem încă, şi pentru multă vreme, o reală trebuinţă
de niediri şi, mai presus de toate, ne-a condus la iluzia
că am realizat o organizare de asistenţă medicală reală,
atunci când de fapt 15.500.000 locuitori rurali sunt aşa
cum arată datele statistice, lipsiţi de asistenţă me-
dicală.

Ihiv sistemul acesta n'n condus nici macat la o re-
pnrtiţie judicioasă a medicilor funcţionari de Stat,
fiindcă interesele IOT IVU erau acolo nude era uevoe de
ei. Din cei aproape 2400 medici ai Ministerului Să-
nătăţii abia 984 au (în teorie cel puţin) reşedinţa îti
regiuni rurale, pe când restul de 1400 se află toţi la
oraşe; adică; pentru 15.500.000 locuitori 074 medici,
iar pentru 3.500.000 locuitori 1400 medici. Intru cât
priveşte medicii salariaţi de alte autorităţi decât
Ministerul Sănătăţii, ei sunt evident toţi la oraşe şi
mai ales în oraşele mari.

Medicul acesta funcţionar, îndeplinind atribuţiuni
de asistenţă medicală, acolo unde operaţiunea aceasta
poate să fie larg asigurată de medicii practiciani, —
iar pentru bolnavii săraci prin serviciile de consultaţii
ale spitalelor şi dispensariiior publice, — pe lânjejă că
absoarbe clin bugetul sănătăţii publice sume conside-

rabile, îngreuiază existenţa celorlalţi medici şi viţiază
exercitarea profesiunii medicale.

_ IntrJ adevăr, medicii caii şi-ar căuta singuri posi-
bilităţi de existenţă în centrele rurale se lovesc şi aici

Diagrama 9, Numărul e (mirilor de scartatiuă, pojar
şi tuse convulsivă, 1927—1936
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de concurenţa medicului de circumscripţie, practician
el însuşi, ori de câte ori o crede util pentru sine, şi
care are interesul şi toate mijloacele la îndemână
pentru a face viaţa impasibilă oricui ar încerca să
practice alăturea de el.

Aceasta explică de ce mi aflăm aproape de loc
profesionişti în mediul rural, într'un moment când
centrele noastre urbane au o pletoră reală de medici
şi când în multe centre rurale s'ar afla posibilităţi
pentru existenţa lor.

Coiicluziuuea logică a tuturor considerentelor de mai
sus, este:

1, Suprimarea tuturor poshirilot medicale âela oraşe,
făcând funcţiune de asistenţă medicală, clin bugetele

Diagrama 10. Numiirul canturilor de pelagră, tralioui
şl cancer, 1926—1935
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Statului, comunelor, judeţelor şi tuturor instituţiunilor
cu caracter de Stat; asistenţa medicală a bolnavilor
săraci urmând să se facă prin ambulatorii şi prin
serviciile de consultaţii ale spitalelor, iar asistenţa
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funcţionarilor diverselor instituţiunii publice şi a
asiguraţilor dela casele de asigurări sociale prin
medicii'practiciem", la libera alegere, remuneraţi pe
bază de serviciu prestat după normele stabilizate
de corporaţiile medicale.

Diagrama u . Evoluţia paludlsmului, sifilisului şi tuber-
culozei îu perioada 1926-1035- (în «"ii de bolnavi)
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Interzicerea absolută de practică medicală pentru
toţi medicii funcţionari făcând servicii de medicină
preventivă sau utilizaţi în administraţiile sanitare.

2. Crearea de condijitmi cară să permită stabilirea
a cât mai mulţi practicieni în comunele rurale.

Aceasta nu se poate face însă decât dacă plecăm dela
•concepţivmea că asistenţa medicală elementară nu
trebue să fie o funcţiune de Stat; că Statul şi chiar
colectivităţile locale nu trebue să şi-o asume sau să o
ajute decât pentru acea parte a populaţiunii, — care
nu poate să stabilească relaţii directe cu medicul
practician,

Pentru a obvia greutăţilor de trecere dela un sistem
Ja altul şi pentru a realiza stabilirea practicienilor
la sate într'mi timp cât mai scurt posibil, propunem
întrebuinţarea sistemului căruia i-am da numele de
•contractul de reşedinţă.

Concepem, acest sistem ca un complex de dispozi-
ţiuni menite a încuraja instalarea medicilor în mediul
rural. El ar trebui să asigure medicului, în schimbul
obligaţiunii de a locui şi practica într'o comună rurală,

Harta 1. Pelagra: Proporţii la 1.000 locuitori

o primă suficientă pentru a-şi acoperi nevoile ii
în măsura în care este de presupus că a c o s t a u'ttr
putea să-i fie îndestulate de clientela ce ar puU'ji »â
aibă în momentul instalării sale. Prima ticonst-fi ur f i
dată pentru o durată limitata şi micşorată în d i i | *
progresiv. Un asemenea contract ar permite iurilu'iilitt
să-şi creeze resurse regulate, făcându-se IK'CI'SJII' |ni|j)t
laţiunii în mijlocul căreia se stabileşte şi sic învii •(**
rezultat fixarea lui definitivă îu anumite lur;itilii{î.

Contractele de reşedinţă ar putea să eoni] 101 Ic IUH-IE*
obligaţiuni de asistenţă gratuită, limituLe fi l«in
determinate de interesul general, si caro ar w\iw
zenta contravaloarea primelor. Astfel eivilriu i'
medicii « residenţi» ar putea fi obligaţi r*A da
consultaţii gratuite unui număr de localnici nu.
de concetăţenii lor drept lipsiţi de îuijlmui-; sA
execute vaccinaţiunile antivariolice şi să cohitnmv*'
cu medicii igieuişti ai plăşilor Ia executarea lumi**
din măsurile de medicină preventivă, îu spi't'ial Ut
măsurile de combatere a bolilor infecţioase.

Tar deplasarea unui număr însemnat (Ur iut'ili»,-s
practicieni în comunele rurale va însamna iii ti îitilui-
nătăţire reală a vieţii sociale asatelor. Medicul ili'%'t'ijit
localnic şi solidar cu soarta consătenilor lui, i;niţf«-
educaţiei, culturii şi ştiinţei sale, va influenţa vin\n,
colectivităţilor rurale şi va contribui îu îu-cla^i ti 1111*
la ridicarea lor economică şi culturală.

In afară de medicul propriu zis, asistenţa im-ilintU'i
trebue completată prin instituţiile de (is/JiVtWi'sutr
pentru bolnavii ce nu pot fi îngrijiţi la domiciliul lot.

In afară de aşezămintele mari spitalicc.şli (KfmUi
Spitalelor Civile, Epitropia SI Spiridon, A^v.iitutiili'U^
Brâncoveneşti), s'au închegat la noi, prin jjriju mluti
nistraţiunilor locale, şi' într'o măsură oiiR'eaiv cit
ajutorul Statului şi iniţiativei private, cfitc nu >im
spital aproape în toate capitalele de judeţ.

La data când grija de sănătatea populaţiunii nuuU»
a început să prindă fiinţă, s'au înfiinţat, îti «livi^m*
răstimpuri, un număr oarecare de spitale îiiiiilt- rn
intenţîunea de a face câte un atare spital ncnif m Htvjut-
plasă administrativă.

Daca la data înfiinţării lor, existenţa aceste»i ;i|ii(ul**
de plasă era justificată prin greutăţile de

Hiirtu 2, Paludisni: Proporţii la 1000 locuitul i

Se teniiirdi Hp3a pelngrcl In judeţele cati tiu consiimfi milbii,
precum ş[ in nrelen cu slnre ccanoiDlri) «ini bunii NOTA ~ In teritoriile nlbc din acenstfl cntlogrnmit şi rlln ,',1 „

«rmătoatc statistica oflclnld nu 11 îiiregtatrnl nici un cnK,
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Harta 3, Trnhomitl: Proporţii IEI IOOO locuitori Hurta 4. Sifilisul: Proporţii la toco locuitori

il.mib- n, «Blumcralll̂ le % £ ^ < ^ * ^ ' ^ ™ ^Pei rmeştl I t l J [ o t d o v a , i l ) te l,dtt ltea-,bo]ll date»! di» tlU1pul iiisbolulul

cu capitala judeţului ţi prin repufeiunea populaţitmii
de a se îngriji în spitale, mai ales atunci când ele erau
aşezate departe, astăzi este absolut necesar să revizuim
coiicepţiimeu noastră în materie de asistenţă spitali-
cească în lumina posibilităţilor de organizare de atari
institutului şi a contUţiunibr urnii de viaţă şi de
transport:, care s'au modificat aşa de adânc în ultimii
20 tle uni.

In primul râmi, în studiul actual n1 ştiinţei medicale
nn mai este posihilă existenţa spitalelor mici. Me-
dicinii Hvi'ioiiHfi de- spital nu se poate face decât
grapniitl întv'o siiiRiun instituţie cel puţin specialităţile
de ha/A şi reidi'/.âuU vin utilaj tehnic extvem de costi-
sitor («Ui ttc operaţii, lahoraturii, instalaţii de radio-
logie şi nuliu-terapie, etc). Hsir şi dieltuclile de admi-
nistraţie şi întreţinere ule intui aturî ÎHstituţiuni sunt
incompatibile cu uu număr prea mic de paturi, Spi-
talul tio in- • ;ţo de paturi., — spitalul nostru rural —
este tui anacronism jji nu tuni poate să dăinuiască sub
fonuu aceasta,

nostru în iiceastă direcţiune treime sa. fie
ş , utilarea şi punerea în cele mai bune

condiţidiii <lt> funcţionari! a spitalelor din capitalele de
judeţ şi din centrele- <ki comunicaţii. .Spitalele acestea
treime sil aibă 1111 număr de cel puţin 200 paturi,
îiitr'uii corp, Kiupând îngrijirea şi a bolnavilor clin
fisigurărili! .sociale îi 11 celoi1 (lela Casa Muncii C.
R li, si reprezetitaiid o instituie bine închegaţii,
bine titilntii, ileservilsi di: specialişti de prim ordin si
viabilă din jiunct de vedere ndniinistrativ.

Intre îngrijirt'ii sjutalicetiscil .şi asistenţa medicală
a boliinvultii Iu (Inmiciliu, ne uşeaxa iusliluliimile
menile sâ usdgun: Inihimeiitul bolnavilor, ambulatorii, O
parte din IK'C«IC inslituţiiini sunt tnenito »& funcţio-
neze în Icjîntunl iutodiiitil cu spitalele şi este normat
să dăm iiiiilHtlatoriiloi1 din această categorie cea mai
•largă deavoltiue,

Viaţii din ni^iuiiilo pttpulate impune evident, de
umile ori, necesitatea de a crea centre de consultaţii
şi tratament iiiiibulutoiiu în «Fura de instituţiile SJM-
tuiiceţti, Centrele acestea pentru ÎI răspunde menirii

.. lor trabuc sft tiv. ţi ek' a-nLni mari, j;riipflnd toate spe-
cialităţile şl înzi'Htrure cu un utilaj eflt mai complet,

Ca şi pentru spitale, este absolut necesar sâ punem
capăt acestei păgubitoare fărâmiţări a posibilităţilor
materiale ale diverselor instituţiuni cari fac- operă de
asistenţa medicală. Institttţiunile comune vor însemna
neîndoielnic un progres considerabil pentru îngrijirea
bolnavilor şi vor pune capăt unei situaţiuni care ab-
soarbe prin cheltuelile de administraţie şi cancelarii-
toate disponibilităţile histituţuurilor şi limitează acti-
vitatea lor pozitivă.

îndrumarea asistenţei medicale propriu zise pe caile
ei fireşti. Ta lăsa Statului posibilitatea de a se ocupa
serios de organizaţia medicinei -preventive.

Aceasta implică, fonrmrea uimi corp special de me-
dici — medici igienişti de plasă pentru regiunile rurale,
medici de oraşe şi municipii pentru centrele urbane,
caii voi trebui sft-şi consacre întreaga activitate preo-
cupărilor, de igienă şi medicina preventivă, fiindu-le
interzisă practica medicinei propriu zise—precum şi a
unui corp de infirmiere vizitatoare (surori de ocrotire),
bine instruite şi cu adâncă înţelegere a rolului lor, cari
vor putea intra în viaţa intimă a familiei şi vor putea
face incalculabile şi repezi îndreptări nu numai ia
mortalitatea infantilă, dar şi în educaţiunea de igienă
şi de viaţa normală a populaţiuuii rurale.

înlocuirea agentului sanitar prin infirmiera vizita-
toare va trebui să însemne sfârşitul unei mentalităţi
de violenţă în izolarea şi combaterea maladiilor infec-
ţioase şi să aşeze pe alte baze relaţiunîle între popu-
laţnme şi personalul medical.

Organizaţia medicinei preventive s'ar încadra în
ordinea administrativa în felul următor: plasa sani-
tară — unitate de medicină preventiva — cu centre
şi subcentre de sănătate; medici cu contracte de reşe-
dinţă, asigurând asistenţa medicală elementară şi
îndeplinind în raza comunelor lor un minim de în-
sărcinări de ' medicină preventivă sub conducerea .
tehnica a mediculuiîgienist de plasă; în capitalele de
judeţ servicii de medicină preventivă conduse de me-
dici igienişti; spitale principale la reşedinţa jude-
ţului sau la noduri de comunicaţii organizate în
nşa M încât să asigure legăturile eu comunele prin
centrele de sănătate, • • . - . - :
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Combaterea tuberculozei, malariei, maladiilor ve-
nerice etc. va trebui să fie încadrată iu activitatea
centrelor şi subcentrelor de sănătate sub direcţiunea
medicului igieuist de plasa sau de oraş. Centrele şi
subceiitrele vor face cât mai puţin tratament şi cât
mai ttmltft opei"& socială, depistând în sânul familiilor
CEI şurile de boală, făcând educaţie pentru prevenirea
contagiunilor în interiorul locuinţelor şi mai cu seamă
operă (ie ocrotire a copiilor şi a mamelor.

Organizaţiti do medicină preventivă va face de
prisos dispensarele speciale, în afară de cazuri cu totul
particulare, întru cât ele vor avea consultatului de
specialitate încadrate în activitatea centrului de sănă-
tate care selecţionează bolnavii şi care stabileşte prin
infirmierele vizitatoare legături cu toate straturile
populaţiei.

Organizaţia de medicină preventiva rurală şi urbană
va trebui făcută cu colaborarea judeţelor şi co-
munelor. Statul rezervându-şi drepturile de coordonare
şi control, şi îndeplinind prin mijloacele sale financiare
un rol de stimulare a administraţiunilor locale.

Vor 1: amâne ca organe ale Statului instititţi miile
sanitare care nu se pot realiza de administraţiile locale
,şi care depăşesc interesele lor, — sanatorii de tu-
berculoză, spitalele de alienaţi, leprozerii.

Aceasta este în Unii generale, singura aşezare sanitară
•jh' care o vedem •posibilă. Ea va însemna, în 'primul
rând, o reintrare în evoluţia firească a lucrurilor in
ceea ce priucşle asistenţa medicală propriu zisă şi vain-
gădui crearea unei organizaţimii de medicină preventivă
reală.

dr. d. Hi,

Dr. V, Gomoin: Diu istoria medicinii şi învfiţaiuâutuliii
Medical îu România. Bucureşti, 1923.

Dr, V. Gomoin: Istoria presei medicale în România. Bu-
cureşti, 1936.

Dr. V. Voian: Cel dintâi istoriograf medicul roinâu, Bu-
cureşti, 1932,

Eforia Spitalelor Civila: 1832—1932. Bucureşti, 1032.
I. JanesGU Gion: Istoria Bucureştilo.'. Bucureşti, i8gg.
Al. Gălă-şescu: Bforiti Spitalelor Civile din Bucureşti.

Regulament de administraţi tine generali al Epitropicî B[.
sericii Mftica Domuului-Dudu. Craiova, 1901.

Dr. S, bimescu: Organizaţii şi legiferări petitrîi combaterea
tuberculozei. Bucureşti, 1924.

Societatea Crucea Roşie din România: Dare de seamă. Bu-
cureşti, 1879,

O repede privire asupra Aşezămintelor Brâncoveiieşti dîti
Capitală. Bucureşti, i8ga.

Dr. Gh. Bamt: Sănătatea poporului român. Bucureşti,

DA
Fragment <Jln Cobotîrca de pe Ctucc, Colectlunen Regulă de Pictură, (Castelul Peleş)



ASISTENTA SOCIALA IN ROMÂNIA 

Termenul de asistenţă socialii are un înţeles cu 
lotul modern. Acela de metodă, de sistem cât mai 
raţional peiib ti lupta împotriva mizeriei care ar putea 
să paralizeze funcţionarea normala a corpului social. 

Astăzi din cauza vicisitudinilor de ordin financiar, 
economic, moral, social,—•urmări ale răsboiului mon
dial, -—pe de alta piirte din cauza numărului în 
creştere al populaţiei, al aglomeraţiilor din marile 
centre urbane, mizeria crescând peste tot în pro
pui ţii uriaşe, problema asistenţei sociale se pune în 
mod imperativ. 

Caritatea creştină care a fost izvor nesecat al faeerei 
de bine atâtea secole dela apariţia creştinismului. 
m\ îwiaU1 vesolva îu mud general şi permanent 
problema mizeriei sub diferitele sale aspecte. Acest srr-
timeiit variază dela individ la individ şi chiar acolo 
unde apare ni modul cel mai intens, nu se poate 
manifesta decât în măsura mijloacelor de care dispune 
individul. 

Faţă de această insuficienţă un alt sentiment a 
fost scos la .suprafaţă de evoluţia ideilor sociale, 
seiitinu ni care îutr'adevăr apare mai puţin nobil, dar 
este mai eficace căci nu urmăreşte mimai alinarea 
suferinţei unora, ci satisfacerea interesului general — 
•sentimentul solidarităţii sociale. Bazată pe acest nou 
sentiment, asistenţa socială nu mai este practica 
unei virtuţi colective al cărei mobil este mila, ci 
este o obligaţie socială având ca scop satisfacerea 
interesului general. 

Asistenţa socială buzată pe sentimentul solidari
tăţii sociale nu exefude totuşi facerea de bine bazată 
pe sentimentul de pictate, de caritate, ci ajunge a 
colabora cu aceasta îu coudiţiuni fericite, 

Graţie mişcării de adaptare care s'a produs din 
partea iniţiativei private, organizaţiile de binefacere 
au ajuns, mai ales în ţările din occidentul Europei, 
să folosească aceleaşi norme ştiinţifice de lucru ca 
şi organizaţia oficială. 

Părerea celor cari considerau ca o condiţie a dez
voltării organizaţiei oficiale de asistenţă, distrugerea 
asistenţei din iniţiativă particulară, s'a arătat a fi 
greşită. 

In concepţia asistenţei sociale moderne apare dreptul 
la asistenţă. Prin aceasta nu se înţelege însă un drept 
legal subiectiv al aceluia cave este în nu'/.evie de a 
uretinde dela colectivitate im sprijin, ci un drept 
obiectiv, care rezuHă din nevoia colectivităţii de a 

se apăra contra urmărilor mizeriei pe care cu nepăsare 
ar lăsa-o să sporească în sânul său. Acest drept re
zultă deci dintr'o stare de fapt şi zadarnic ani încerca 
în mod teoretic să-1 negăm, mai ales, în situaţia de 
astăzi când spiritul social se clesvoltă tot mai mult. 

Acest drept nu se poate acorda în mod întâmplător 
şi arbitrar oricui, fiindcă s'ar ajunge în scurt timp 
la crearea unei categorii de exploatatori ai ajuto
rului public. 

De aceea s'a introdus îu activitatea asistenţei so
ciale, ancheta socială (investigaţie socială), dela caz 
Ia caz, prin caic se constată ce aiuuue problema se 
pune în fiecare caz de dependenţa socială. Pe baza 
anchetei se stabileşte diagnosticul social şi apoi se 
începe lucrul pentru refacerea familiei sau indivi
dului dependent, când este cazul, sau internarea in
dividului îu cazul când o refacere a lui nu e posibilă 
(terapia socială). 

Pentru aplicarea serioasă a acestui sistem ele lucru 
a fost nevoie de formarea specială a personalului 
necesar. 

Metoda de lucru m asistenţa socială trebue să fie 
wnlraUslâ, adică aceleaşi norme de lucru cari pornesc 
dela un organ central, să se aplice pe întreaga 
suprafaţă a ţărei. 

Acelaşi organ central care dă îndrumarea tehnica 
are .şi supravegherea şi controlul activitatea Orga
nelor administrative locale li se lasă toată libertatea 
de acţiune în aplicarea normelor date. 

T,a această metodă s'a ajuns în mod treptat, că 
o reacţiune contra rezultatelor slabe şi chiar negative 
ce se obţineau atunci când se lăsa la alegerea orga
nelor locale metoda de lucru. 

I;,VOI,UŢIA OPEREI DE ASISTENŢA 

DlibA ORIGINI I^NĂbARUGU^AMKNTUbORGANIC 

înainte vreme, termenul de asistenţă nu se cunoştea', 
K un termen nou intrat în Hmbagiu odată cu noţiunea 
cea noua. Termenul cel vccliiu era cel de milă sau, 
mai tcehnic, de filantropie, 

Prin acest termen se înţelegea, ajutorarea celor 
nevuaşi, bolnavi, infirmi, în sfârşit neputincioşi de 
tot felul, după bunul plac şi bunăvoinţa omului 
tm'/os, pe care nu-1 constrângea nici o obligaţie şi 
nici un principiu. 
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Un document muntean din 1565 atribue lui Radu-
Negrtt, întemeietorul legendar al Principatului, creaţia 
la Măţaul-de- Jos, lângă Câmpulung a unui ospiciu pen
tru adăpostirea şchiopilor, orbilor, gârbovilor, ologilor 
şi altor infirmi. El era de fapt o colonie — tiu sat — 
investit cu anumite privilegii. 

Opera de asistenţă se con- J, . '* 
fundă, aşa clar, în Ţara Româ
nească cu însăşi existenţa vieţii 
de Stat. Mănăstirile, create de 
pietatea Domnilor, au fost şi ele, 
în tot trecutul ţărilor româneşti, 
mari aşezăminte de asistenţă 
din cari s'au revărsat nenumă
rate binefaceri asupra oropsiţilor 
soartei. 

Cele mai vechi organizaţii 
constituite, sub egida Statului, 
şi cxi scopul de a distribui celor 
sărmani, în mod raţional, fondu
rile provenite din caritatea jm-
blică sunt însă caliciile, una la 
Câmpulung şi alta la Bucureşti, 
sub mlaştina Dâmboviţei. Ca
liciile erau organizaţii profesio
nale de calici—bresle—-având 
în fruntea lor im staroste de calici, 
ales de dâuşii. Legenda pretinde 
că întrucât, sub Vlad Ţepeş, nu
mărul calicilor crescuse enorm, 
Domnul i-a adunat, i-a închis 
într'o casa şi, pe când îi ospăta, 
i-a dat fac. 

In Moldova, Ştefan cel Mare 
a început, în 1480, aceeaşi operă 
de asistenţă a mizeriei, coloni
zând -pe « calici» şi atribuindu-le 
ca breaslă, anumite privilegii. 

In secolul al XVI-lea, Neagoe 
Basarab înzestra ospiciul dela 
Maţău cu moşia Licurea din 
Vâlcea. 

Se atribue lui Matei Basarab 
ctitoria altor aşezăminte de 
ocrotire pentru văduve şi or
fani. 

Documentele ne arată că aceşti 
nenorociţi, astfel cum e specificat 
în actul semnat de Vlad Vo 
ievod în 1524 privitor la săracii 
ocrotiţi la «Curtea de Argeş» 
şi la bolnavii dela « SânMitreni 9, DOMN AI, ŢARI^OSANKIÂ? 13»—ra«. 

DupA fresca dela Hurezi, din N. Targa: Portretele 
Domnilor Komfini 

pe atunci, şi operă t iu ;tM*li.'MŞ-*-

primeau în afară de locuinţă, 
lirană, îmbrăcăminte şi bani. 

depline ai\ 
socială 1). • , 

Prima operă cu un caracter pronunţat de ; i -nr . tni |^ 
este însă Azilul de femei Domniţa Hăluşu, fwi«U* 
la 1751, de nobila domniţă care adăpos t i t 1K.»C*«* 

scăpătaţi şi cuprindea ;?i «> >-.*•*:& 
- * "" j de ajutor pentru fetele »..n,i»*r 

' Spitalele în funcţiuni' în ;uv,nU* 
v * epoca, aveau dependinţe uu'fc*" 

' săracii erau adăpostiţi \i £•** 
meau hrana. «l>te>hnti-(»i,i««n <*--?%• 
(casa pentru săraci), euie *>»*> -
ţioua la spitalul oCul^-a* >tr** 
Bucureşti este menţU'Mal M* 
documentul Patriarhului din Ale
xandria Samoil (1715). Mit(»*i»** 
litul Ignatie, în cnlitute;i -u **«• 
prin efor al spitalelor. riudu *U- -
poziţiuniepiscopilor şi u,ihni<r^ *" 
Ungro-Vlahiei, pentru întjvţjjh* -
rea acestui azil. 

Copiii părăsiţi şi înl'aiiii >^' 
format, începând din ser. X V %t 8 . 
principalul obiect ui asi^tes^*--? 
de Stat. 

Iu 1775 Alexandru lp>iţan¥ţ ••• 
înfiinţat dijma pent ru mpi i i -•• ţ-
raci şi a fondat un u/JJ ni r-i-ts.a^ 
pentru copii nuntit: *.< < >iJaiu*l i-f«. 
fion». 

Pentru asistenţa cnţiiilnt tini» * 
exista în Bucureşti tu 1 /* 1N ;=* 
azilul «Manea l in i ta ru » e-m*-
putea adăposti şi îiujţiiji •*<• ^*-
copii. 

Intre 1782 şi 17H5, AU'xaiaiM* 
Mavroeordat hiiiinţen/n în \U-l 
dova « Casa Milei A. la nvvt-A^i 
perioadă ia fiinţă, în |irhiri|>:i!uJ 
vecin, sub domnia Iui Mih.HE 
Şuţii, <( Cutia Milelor» r a t e *h-
pindea de «Obşteasca K|»il*^ 
pie». Această insti tuţie *-*>>, 
alimentată prin diferite hf *».-
ca: cele datorate tle mii iMp<<Et; i 
şi episcopi cu oca/.ia îuMeanutit** 
lor; de boieri, cu ocuy.bt iM*8<+-
larii lor ca d r e g ă t o r i , ivn-
impuse arendaşilor poştei, I-HIN-
părătorilor de păşuni ; ?>i U M I 
târziu din amenzi poii lni *i«ii-
malele de pripas, din taxi ' a*atgiiN.s 
crâşmăritului ca şi din aiurii 
zile judecătoreşti, 

. „ - T.., la (..-uii t-M: 
Un alt document din 1686, arata că «Protopopul» condamnat soţul contra căruia a'a p ronunţa t >U 

din Bucureşti trebuia să arate Vistieriei lista săracilor vorţul. 
oraşului cari primeau o para pe zi. Ipistatul, (secretarul Agăi) era însărcinat du 11 P.im,s 

pe 
şitul fiind, în principiu, oprit. 

Aşezămmtele spitaliceşti fondate după 1695, Col- • 
ţea şi Pantelimonul din iniţiativă particulară, în- n VwUSnc. Horn. nîvohiţlalusfclti.ţlmiiloi-snnlKu.-, }mi, , -1 

^.c^iuux LIUI piiuicuu u para pe zi. ipistatul, (secretarul Agăi) era însărcinat du u 
Se constată de asemenea că peste acese distri- lista «adevăraţilor săraci» în folosul căn im 

buţiuni, se dădea acestor săraci îmbrăcăminte şi în- cidea împărţirea ajutoarelor, odată pe lunii, căltăininte. 
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S'au produs abuzuri în distribuirea ajutoarelor 
« Casei Milelor» căci favoriţii boierilor Divanului şi 
ai Domnului, boieri scăpătaţi, văduve de boieri, se 
înfruptau cu cea mai mare parte, din fonduri. Chiar 
dintre ceilalţi, un mare număr aveau posibilitatea 
(Ie a se întreţine singuri. 

O reacţiune împotriva acestora s'a produs sub 
Alexandru Ipsihmti. Acesta decide în 1797 ca cer
şetorii valizi şi acei ce au oarecare avere să renunţe 
la cer.şit. Kl institui pedeapsa bătăii pentru cei cari 
nu s'ar fi supuri. 

Iu Moldova « Vornici a de Obşte >> creată la înce
putul veacului trecut, era 
însărcinată de a supra-
veghia «Casa Milei », de 
a susţine şi ajuta săracii, 
copiii şi orfanii; a face 
actele necesare obţinerii de 
pensiuni şi ajutoare (cari 
trebuiau aprobate de Dom
nitor), — bonurile de pâine 
şi de carne, supraveghe
rea apei de izvor şi a apei 
transportate pentru ali
mentarea oraşelor. Sub 
Alexandru Caliumli, «Vor-
nicia de Obşte o a devenit 
« Voruieia Poliţiei». 

In 'fara Românească 
«Obşteasca Kpitropie» oare 
adm'i îstra fondurile «Cu
tiei Milelor n se ocupa în 
acest timp şi eu combate
rea luxului, supravegherea 
şcoalelor şi a .spitalelor, 
încurajarea meşteşugurilor, 
supravegherea p a v a t u l u l • 1 
străzilor din Bucureşti. 

Cu toată mulţimea veni
turilor la această epocă, 
din eau/.a abu/.uvilor şi a 
risipei în administraţia Ca
sei Milelor, fondurile asis
tenţei erau insuficiente ]) 

l 

I 

i-*n,ARi..;T ir 
.MiTHUi'oi.mrr, UNGiiovj,Aiin-:r, 

i;l{r,A KIţ(ÎIM,AMKNTWJ, ORCAN IC l'ANÂ bA 1920 

sărace, infirmilor, cerşetorilor (cari nu sunt toleraţi 
îu stradă şi cari primesc ajutoare lunare). 

Regulamentul Organic al Moldovei institue 4 Comi
tetul Central» compus din toţi membrii celor 4 Epi-
tropii şi anume: «Epitropia Cutiei Milelor», a mă
năstirii Sf. Spiridon, a învăţământului public şi a 
apelor, 

Regulamentul Organic al Munteniei înfiinţează şi 
Eforia Caselor Făcătoare de 7i«w cuprinzând: a) Casa 
copiilor sărmani şi b) Casa cerşetorilor, precum şi 
ospiciul de naşteri dela Radu Vodă, (pe lângă care 
funcţionează prima şcoală de moaşe din ţara româ

nească), care funcţionează 
t t| din 1883 într'un local 

ij. nou construit de Eforie sub 
* numele de «Maternitate ». 

Fondurile sale provin 
, din veniturile mănăstirilor 

neînchinate, 
In Muntenia Obşteasca 

Epitropie era constituita. 
din: 1 preşedinte, 2 scrii
tori, 1 secretar şi 1 casier, 

• Eforia Caselor Făcătoare 
; (ie Bine — din un efor, im 

director, doi secretari, un 
casier şi patru scriitori. 

Bugetul acestor două 
instituţiuui prevedea fon
duri pentru întreţinerea co
piilor săraci, a cerşetorilor, 
pentru împărţirea pomeni-
lor de sărbători, pentru aju
torarea şi înzestrarea fete -
lor fără zestre, pentru în
mormântări l), etc. 

In ce priveşte asistenţa. 
copiilor, Regulamentul Or-
gauic a venit cu dispoziţii 
precise pentru copiii pă
răsiţi, copii bolnavi, doici» 
ucenici, etc. 

In 1852 Alexandru Ghi-
ca, Domnul Moldovei a. 
fundat la Iaşi «Institutul 

Gregorian» cu cinei secţiuni şi anume: secţiunea 
copiilor găsiţi, a consultaţiilor gratuite pentru copii 

r ; i j j 1793 

Regulamentele Organice dela 1831 şi 1833 aveau ^ i m " *,MV'.. ' - - - - ^ - y ^ ^ u u ^ 
iM.buitum.m."- v. h } f ., sugari, a vaccinară antivanolice, biroul de plasare 

să pună o noua ordine in instituţia facerci de bine. ^ 1 
In Aprilie 1832 se reunesc Fundaţiile Colţea-Pan- l K , l t m cL0Kl *l > c o a l a c l e n i o a ? e -telimon-Kilantropia iWmându-se Eforia Spitalelor 

Civile. 
Eforia coiwtitue, pe lângă începutul organizăm 

sanitare româneşti, şi prima operă metodică de asis
tenţă clin ţară, cure joacă un rol foarte important 
pană în zilele noastre. 

Regulamentele Organice menţionează « Obşteasca 

Nici sub influenţa Regulamentelor Organice nu s'a 
realizat mare lucru în domeniul asistenţei sociale, 
Mizeria a continuat să troneze fără a fi mult su
părată. Mizeria dela sate a determinat prevederile 
articolului 46 din Convenţia dela Paris, pentru ame
liorarea stării ţăranului. 

In a doua jumătate a secolului al XlX-lea, după 
Unirea Principatelor, se naş te un nou spirit în Ro-

Ivpitropie<> şi « Cutia Milelor» întreţinute cu fonduri rf d s o l i d s u i t a t e ftocială t o n a l ă 
dela Stat şi însărcinate a veni îu ajutorul familiilor ' * 

') Vt?,l mr-mlul lui Hmtm Sltrlwl pa cAwl en\ mute vornic, 
c&tte GeuctnhU KlHHuWff, jwMIrait ia « Convorbiri literare» 
XXII iKyţ). 

x) Huriuuiutclit « Documente o annttiueiit Voi. VI, Bucureşti 
1805 şl «Aunlele Parlamentare» Voi. X, XII. Bucureşti 
i8gy—iijoo, 
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foarte 
foarte 
îa ce 

care se desvoltă din au în an tot mai mult şi începe 
să-şi caute stăruitor aplicarea practică. Timpuri de 
înălţător idealism. Totuşi notiile concepţii prind foarte 
greu în masele largi ale poporului. 

Prin legea de organizare a comunelor rurale şi 
urbane şi legea consiliilor judeţene din 1863, cum şi 
prin legea de reorganizare a comunelor urbane din 
1894, s'au fixat atribuţiile comunelor şi judeţelor şi 
în ce priveşte asistenţa socială. Au rămas aproape 
în' totul literă 
moartă. 

Măsuri 
frunioa.se 
civilizate 
priveşte protec
ţia copiilor şi fe
meilor în indus
trie a prevăzut 
regulamentul in
dustriilor insalu
bre din 1894 cu
noscut sub nu
mele de « Regu
l a m e n t u l Dr. 
Felix». Şi acest 
regulament nu a 
găsit decât slaba 
aplicare, Lipseau 
organele de con
trol. 

Spiritul tim
pului şi-a aflat 
însă o fericită 
aplicare pe calea 
iniţiativei priva
te. Persoaneilus-
tre, luând iniţia
tiva mişcării au 
reuşit ca prin 
exemplul devo
tamentului lor 
să găsească mul
ţi imitatori. 

P e n t r u pro
tecţia copi i lor 
găsiţi, întreţinu
ţi după Regula
mentul Organic, 
cu câte un gal
ben lunar din veniturile Cutiei Milelor,-—de unde 
şi numele de copii de cutie—doctorul Carol Davilla 
creazăj în urma pierderii soţiei sale, un azil. 

Acest azil, care capătă nu numai înalta protecţie 
a Doamnei Elena dar şi continua ei solicitudine, ia 
iîn 1862 în momentul când se pune piatra funda-
jnentală a noului său local, numele de Azilul Elena 
J)(nwma '). 

*t 

I A \ 

RI/SNA. DOAMNA 

In urma specializării vechiului Orfanotrofion, trans
format în 1858 în Spitalul de Copii, asistenţa pro
priu zisă a copilului era insuficientă. In vederea ei 
se crează la 1867 Orfelinatul Sf. Pantelimon, cu o" 
secţie pentru sudo-muţi. Fondurile pentru acest gen 
de asistenţă — Cutia Milelor—sporite considerabil în 
1782 prin donaţia bunului mitropolit Filaret I I ajută 
la înfiriparea acestor instituţii. 

Cu ele se susţin copiii găsiţi în cuprinsul Bucureş
tilor, până în 

"| 1881 când sevvi-
'• ciul de asistenţă 

a lor trece sub 
conducerea Mu
nicipiului. Mai 
târziu, în 1894 
se l e g i f e r e a z ă 
sarcina comunei 
de a se ocupa 
de copiii găsiţi, 
de infirmi, de 
alienaţi, se în
fiinţează un azil 
de noapte şi os
pătarii comuna
le p e n t r u cei 
fără de lucru. 

Printre socie
tăţile cari au ju
cat un rol efec
tiv în o p e r a 
românească de 
asistenţă vom 
cita, a s i s t e n ţ a 
mamei şi a copi
lului. Societatea 
Materna, înfiin
ţată în 1897, de 
sub preşidenţia 
d-nei Dr. Tur-
nescu, Societa
tea Tibişoîul, în
fiinţată în 1883 
de către d-na 
Măria Biailoiu, 
şi Leagănul Sf. 
Ecaterina, creat 
in anul 1897 clin 
iniţiativa d-nei 

unui comitet de 

mm&\* 

Vi 

V_-
j , ' t 

!) Trecu t în adminis t ra ţ ia Eforiei Spitalelor Civile, azi-
îhil a fost condus de doctorul Davilla, ca delegat al aces
te ia , până în 1S81. 

' I n acest r ă s t imp caracterul sau cultural a sporit într'a-
t â t încât — t ransformat în şcoală model — azilul a 

Ecaterina G. Cantacuziuo şi a 
doamne. 

Regina Elisabeta a fost aceea care cu sufletul ei 
duios a dat un impuls deosebit asistenţei sociale în 
ţara noastră; înfiinţând, patronând şi conducând 
singură opere de binefacere, exemplul dat de Ha a 
găsit un mare răsunet, mai ales la doamnele din 
societatea românească, «Vatra Luminoasă», Socie
tatea de binefacere «Regina Elisabeta», Şcoala suro
rilor de caritate, Crucea Roşie şi altele sunt operele 
trecut în 1881 în administraţia Ministerului Ins t ruc ţ iun i i . 
Doctorul Davilla i-a fost director până în anul mor ţ i i 
sale (1884). 

http://frunioa.se
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Sale care au adus şi aduc alinarea suferin
ţelor multor nevinovaţi, 

Orbii s'au bucurat, din îndemnul Re
ginei Klisabeta, de o atenţie speciala 
în perioada dinaintea marelui răsboiu. 

In acelaş răstimp au fost create socie
tăţi pentru asistenţa .sudoniuţilor, pre
cum şi ^Societatea Patronajul, destinată 
reclasării delicvenţilor, in genere, şi în 
special asistenţei copiilor de curs primar, 
delicvenţi cu şi Iară .sentinţă de tribunal, 
si copiilor vagabonzi. Această societate 
a împlinit un mare rol social. Evoluţia 
asistenţei antebelice a urmat un proces 
foarte lent păstrând caracterul de filan
tropic al începuturilor îndepărtate. 

Iu Transilvania protecţia orfanilor şi 
a copiilor părăsiţi, a fost complet orga
nizata de către Statul ungar. 

întrucât Statul nu poseda, stabilimente 
proprii, Societatea «Crucea Albă&, fun
dată în 18SS, a primit mandatul de a 
îngriji pe copiii or'aui sau părăsiţi în institutele 
sale. 

Mai târ/.îu s'au creat centrele aşa numite « Sedrii 
Orianale» 

Aceste instituţii suni' judeţene sau municipale, 
după cum sfera Inr de activitate cuprinde un judeţ 
sau mi municipiu. Sedria veghează asupra tuturor 
copiilor minori şi orfani, u căror familie uu este îu 
stare sii-i crească; ea le udminisUea'/.n bunurile, supra-
vetfliht/.iî instrucţia şi educaţia lor, le indică un tutore 
căruia-i controleu/ă activitatea, chiar dacă este vorba 
de un liitore natural, mama de exemplu. 

Sedria poale să iu sub protecţia sa chiar pe 
copii ai căror părinţi au resurse materiale, dar cari 
temporar suni incapabili săi crească din cauza bolii, 
deţinerii, absenţii sau oricărui alt motiv. Nu numai 
reprezentanţii leţnili ai copilului, dar chiar autorită
ţile sau societăţile de asistenţă, pot face apel la aju
torul St'driei pt-ntni aceşti copii. 

111 u n " 
ii f'1!! 

AZttVCFJ, lîI.lvNA DOAMNA, 
(Slampă din epoca întemeierii. Col, Academici Române) 

Aceste sedrii au făcut tot timpul opera de desna-
ţionalizare în favoarea ungurilor. 

Iu timpul răshoiului, opera de asistenţă a fost 
realizata în special sub patronajul Reginei Măria de 
Societatea Naţională de Cruce Roşie, creată încă 
din 1876a), eu scopul de a veni în ajutorul răniţilor 
şi bolnavilor clin răsboiu, care şi-a întins astfel do
meniul de activitate, 

După răsboiu, se impunea o mate operă de asi
stenţă a victimelor războiului, l îa a fost realizată de 
diverse societăţi de binefacere între cari menţionam 
în primul rând Societatea pentru Ocrotirea Orfa
nilor din Răsboiu, de sub prezidenţia d-nei Olga 
Sturdza, care a asigurat în toată ţara asistenţa acestei 
înduioşătoare categorii de oropsiţi. 

1)I$I#A ÎNFIINŢAREA MINISTERULUI MUNCII PANĂ 
I,A tBGIţA DIN 3930 

Intervenţia Statului în opera de asistenţă şi orga
nizarea ei pe baze ştiinţifice, în toate 

1 domeniile, începe în 1920 odată cri cre
area Ministerului Muncii, Sănătăţii şi 

1 Ocrotirilor Sociale. 
Acesta avea uu organ special — Direc

ţia Asistenţii — al cărei scop era de a 
organiza, controla şi conduce acţiunea 
de asistenţă sociala privitoare la: 

a) Lehuzele sărace; 
b) Copiii săraci, orfanii, copiii găsiţi, 

inftiiuii, vagabonzii, moralmente aban
donaţii ; 

c) Inlinnii şi invalizii săraci; 
d) Răniţii, bolnavii şi convalescenţii 

săraci; 
cj Văduvele şi bătrâni; 
/) Orbii şi sittdo-muţli, anormalii şi 

nevolnici precum şi asistenţa celor cari deşi 

A/ i l . l ' l . I 1,1 N'\ 1HHMN*\. CUICTKA VN'rUUOAUA 

x\ Vezi Enc* Rom. /Crucea Roşie a.Ro-
întUiiei, pag 534, 
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sunt în stare de muncă totuşi trebuesc ajutaţi spre 
a-şi găsi mijloace de trai; 

g) Combaterea cerşetoriei şi vagabondajului şi 
h) Prevenirea şi combaterea bolilor sociale. 
In acelaş timp ministerul lua asupra sa asistenţa 

tuturor -victimelor răsboiului — invalizi, orfani şi 
văduve •— încredinţând-o unui oficiu special pus sub 
dependenţa sa (I.O.V.). 

Pe lângă, administraţia generală a asistenţei so
ciale, care privea ţara întreagă, fiecare judeţ şi co
mună, era obligat să îngrijească şi să ocrotească pe 
cei nevoiaşi de pe teritoriul ei. 

Organele locale de execuţie erau birourile judeţene 
şi comunale, iar ca organ 
consultativ, de aviz si co
ordonare era Comitetul jude
ţean care avea ca preşedinte 
pe prefect. 

Aceasta a fost prima forma 
de organizare a asistenţei 
sociale de Stat în România. 

Pentru internarea vagabon
zilor şi cerşetorilor minori şi 
majori, legea pentru înfrâna-
rea vagabondajului şi cerşe
toriei şi pentru protecţhmea 
copiilor din 9 Iulie 1921 a 
prevăzut înfiinţarea de: 

1. Şcoli de îndreptare 
pentru minori. 

2. Colonii de muncă pentru 
majorii apţi de muncă. 

3. Ospicii pentru infirmi, 
neputincioşi şi bătrâni. 

Pentru cazurile de recidivă, 
pentru infracţiunile săvârşite 
de vagabonzi şi cerşetori în 
această calitate, pentru acei 
cari vor uza de ameninţări 
şi violenţe., legea a ţinut seamă 
de circumstanţele în care se 
comit şi a stabilit pedepse 
proporţionale cu gravitatea 
faptelor şi pericolul social. 
Pentru vagabonzii de supuşenie străină, legea a 
prevăzut isgonirea lor obligatorie din ţară. A pre
văzut pedepse speciale pentru cei cari cerşesc în cete 
şi asociaţiuni. 

Atât în principiile ei cât şi în organizarea prevă
zută şi scopul urmărit, această lege a fost una dintre 
cele mai bune şi cele mai utile1), 

Trebue, dela început, să arătăm că Asistenţa So
cială de Stat a avut de luptat cu piedici foarte se
rioase, care i-au stânjenit activitatea şi uneori i-au 
dat-o chiar cu mult înapoi. 

La început Asistenţa Socială îşi trăgea mijloacele 

materiale cu care lucra din taxele timbrului iU- sişi •' 
stenţă, care mergeau crescând din an în an. Tril* 
aplicarea legii impozitului pe lux şi cifra tio ufutvt i . 
perceperea tuturor taxelor trece în seama Mi»i*lt" ^ 
rului de Finanţe, deci şi aceea a taxelor t imluii l t t î 
de asistenţă, iar Ministerul de Finanţe stuhîU'?lt* «* 
cotă din încasări ce trebue să o dea Asistenţei (*» 
felul acesta s'a ajuns ca această cotă să ropir /mU" 
mult mai puţin decât încasările ce le făceau ni!',.im<î*" 
Asistenţei. 

In cele din urmă timbrul asistenţei Kuduk' 11 l"->5 
desfiinţat, iar Asistenţa Socială a trecut îu buj^Mtt 
Ministerului Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Snci.d<-;. 

care ştim prin cale ^n-ut . i ţ i 
a trecut şi câte economii du 
reroase a trebuit să fucâ. Li-* 
aceste economii Asistenţa *• 
cială a venit întotdeauna tist 
primul rând. 

Iniţiativa privata din ruii^-* 
crizei financiare, nu a ;ivut: * *• 
situaţia materiala mai 1 mu. * 
Tocmai în timpul când t-u* 
avizată la un sprijin mai HI;»*--
din partea Asistenţei SniiitU: 

;L de Stat, tocmai atunci tuv:r-.U* 
, din urmă o ducea mai \\iv\\ 

In 1920 iniţiativa privaţi* -* 
j pus bazele a două or^tiiii/uţii 

de asistenţă de o important,;* 
/ covârşitoare puse sub îna l ta 

protecţiune a M. S. Umi l i r i 
Măria. Cea dintâi, caid iivi'.t 
să-şi întindă ac t iv i tn l i ' i i - i 
rodnică asupra întreiţii \ii\i .. 
Societatea «Principele Miier;w-_ 
a fost creată de doamna l„ia 
V. Brătianu; a doua, «Ci'ivi!-« 
rile de gospodine D, do tlttiiiiniii 
lyabovary. e. *• 

REGINA EI.ISABETA 

*) Prin noul cod peiial din 18 Martie 1936 intrat îu vi
goare la i Ianuarie 1937, legea pentru îufrânarea vagabon
dajului şi cerşetoriei se abrogă. Din ea u'a mai rămas în 
vigoare decât art. 21 în partea ce se ocupă de vagabonzii 
şi cerşetorii inapţi de muncă, cari au rămas a fi nnsi si 

ORGANIZAŢIA ACTUALA 
A ASISTENŢII 

PRINCIPIILE IJUSATJ* 
I,a 14 Iulie 1930 se promulgă legea sanitarii .*i iU-

ocrotire, care pune problema asistenţei în cliip mult mai 
raţional, şi care, pentru prima oară, face distincţii! 
elementară dintre ocrotire şi asistenţă socialii. 

Prin această lege toate serviciile de ocrotire c'Uipm 
zând de alte ministere decât acel al Sănătăţii, de n ^ i î 
-. utonome ale Statului sau de alte autorităţi publUre, 
precum şi instituţiile şi organizaţiile private de ouio 
tire, funcţionează conform îndrumărilor de onKii 
tehnic ale Ministerului Sătiătăţii şi Ocrotirilor WuciaU" 
şi sunt supuse controlului de acelaş ordin al ncustui 
minister. 

Asistenţa mamei şi a copilului 
Prin aceeaşi lege Ministerul Muncii, Sănătăţi i $î 

Ocrotirilor Sociale îşi ia sarcina de a lua t oa t e 
şi cerşetorii inapţi de muncă, cari au rămas a fi puşi şi măsurile pentru ocrotirea familiei şi în special a 
mai departe ia dispoziţia Asistentei Sociale. ' m a m e i . coDilulni si rin PIFTII Ini î*i ann™,! f lnatmiMi- î i mamei, copilului şi tineretului, în scopul deavoltflrii 

file:///ii/i


ASrSTBNŢA SOCIAI,Ă A ROMÂNTET 5*5 

• " . . ' 

A*. 

normale a naţiunii. El formulează în această privinţă 
următoarele dispoziţii: 

a) Femeile gravide ca şi lehuzele lipsite de mij
loace au dreptul la consultatului gratuite în toate' 
instituţitmile de stat, judeţ sau comună; 

b) Nici o mamă nu poate fi angajată ca doică îna
inte de a fi făcut, persoanei care o angajează, dovadă 
că copilul său sta sub controlul unei instituţii de 
•ocrotire sau este încredinţat unei persoane care va 
asigura îngrijirea lui; 

c) Alăptarea prin doică nu este permisă decât în 
urma unei examinări medicale a doicei, a copilului 
;!ji a părinţilor acestuia; 

<l) Copiii de sân, sepa
raţi de mamele Iov şi pla
caţi în . fără de domiciliul 
părinţilor, până la împli
nirea vârstei de im an 
intră sul} controlul obli
gator al centrului pentru 
ocrotirea copiilor (serviciul 
social) sau al autorităţi-
.lov sanitare locale; 

e) Ocrotirea copilului 
idin prima vârstă (până la 
3 ani) se va face la dis
pensarele de puericultura 
•de medicii specialişti şi 
prin supravegherea la do
miciliu a surorilor de 
-ocrotire; 

j) Copiii dela 3 la 7 ani, 
în mediul urban, vor fi 
supravegliiaţi în cadrele 
grădinilor de copii, de 
către medicii şcolari; în 
mediul rural supraveghe
rea lor cade în sarcina 
medicilor igienişti de plusa 
şi a medicilor comunali 
respectivi. Medicii vor fi 
ajutaţi in activitatea lor 
de surorile de ocrotire; 

g) Supravegherea copii
lor de şcoală se va face în 
fot timpul învăţământu
lui primat' şi secundar de către medici, corpul 
didactic şi surorile de. ocrotire. Asistenţa copilului 
de şcoală se asigură prin dispensare şcolare, 
cantine şcolare, şcoli în aer liber, preventorii, colonii 
•de vacanţă şi şcoli speciale pentru copiii defectivi; 

h) Medicul şcolar va participii la întocmirea ora
rii lor şcolare; 

i) Copiii ti căror desvoltare fizică, intelectuală şi 
movală nu se poate asigura îti cadrul familiei vor 
putea fi trecuţi în sarcina Statului, judeţului sau 
comunei, respeehmdu-se prevederile codului civil, 
Calificarea şi repartiţia copiilor din această catego
rie, în instituţii de asistenţă, se face de către auto
rităţile judiciare, secţiile' tutelare ale tribunalelor, 
în colaborare cu oficiile de ocrotire sau cu medicii 
Jgictuşti şi de. ocrotire; 

j) Asistenţa copiilor dependenţi se face în centrele 
pentru ocrotirea copiilor, iu coloniile acestor centre 
şi în instituţii speciale de educaţie şi în lipsa lor prin 
repartizarea în familii, sub controlul altor organe 
sau instituţii de ocrotire corespunzătoare. 

Asistenţa defectivilor 
kegea lasă pe seama Statului protecţiunea copiilor 

orbi, surdo-muţi şi anormali mintali, până la etatea 
când vor fi îu măsură să-şi poată asigura existeuţa. 
Pentru reeducarea acestor copii, Ministerul Sănătăţii 
este obligat să înfiinţeze aşezăminte speciale înzes

trate cu tot ceea ce tre
ime pentru instrucţia lor 
teoretică şi practică, con
duse de personal specia
lizat. Copiii dovediţi ne
educabili sunt transferaţi 
în azile speciale pentru 
needucabili. 

Pentru bolnavi mintali 
deveniţi cronici, dela care 
deci ştiinţa medicală nu 
mai poate aştepta o v n-
decarc, legea a prevăzut 
internarea îu azile speciale 
sau îu colonii de muncă. 

Asistenţa minorilor 
delicvenţi 

**-%0mM 

*r» 

* 

-M. S. JUÎGlNA JIAIUA 

Codul penal Carol al 
H-lea din 18 Martie 1936 
îu art, 138—154 se ocupă 
de minorul delicvent, că
ruia în faţa societăţii şi 
a justiţiei îi crează o si
tuaţie specială, ţinând. în 
largă măsură seama de 
latura fizico-pntologică şi 
medico-socială a proble
mei. Codul împarte mino
ritatea în copil (până la 
etatea de 14 ani) şi ado
lescent {dela 14 la 19 ani) 
şi se îngrijeşte nu de pe

nalitatea minorului, ci de îndreptarea lui. 
Copilul nu este responsabil de faptul penal comis. 

De asemenea, adolescentul mi este responsabil de in
fracţiunea comisă, afară de cazul când se dovedeşte 
ca în momentul săvârşirii a lucrat cu discernământ. 
Cu toate acestea, instanţa este datoare să constate 
faptul şi modul cum el a fost săvârşit, luând infor
matului: 

1. Asupra stării fizice şi morale şi a anteceden
telor copilului sau adolescentului; 

2. Asupra condiţhmilor în cave a fost crescut şi 
în care a trăit; 

3. Asupra situaţiei morale şi materiale a familiei sale. 
Când există o îndoială asupra stării fizice sau 

mintale a copilului sau adolescentului, se procedează 
la expertiză medicală. 
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Pe baza informaţiilor luate instanţa poate lua 
faţă de copil sau de adolescentul lipsit de discernă
mânt, una din următoarele măsuri corective şi edu
cative: 

r. îl poate încredinţa familiei, căreia îi atrage 
atenţiunea ca pe viitor sa-1 aibă în deosebită su
praveghere ; iar dacă este la şcoală, îucunoştiinţează 
şi autoritatea şcolară ca sa-1 dojenească, sau sa ia 
masurile disciplinare prevăzute de regulamentul şcolar; 

2. în lipsa familiei sau când aceasta nu prezintă 
garanţii suficiente de moralitate, îl poate încredinţa 
unei rude mai apropiate, care ar primi sarcina supra
vegherii copilului; 

3. în lipsa acesteia îl poate încredinţa unei per
soane onorabile, unei societăţi de patronaj sau unei 
instituţii publice sau private, autorizată de Stat 
pentru acest scop şi numai dacă atari persoane sau 
instituţii ar accepta asemenea însărcinări; 

4. când nici una din aceste măsuri nu s'ar putea 
aplica, instanţa poate decide ca educaţia copilului 
sau adolescentului să fie încredinţată institutului de 
educaţie corectivă. 

I,EAGĂNUL, SFÂNTA ECATl îRIN A. INSTITUTUL DIN BUCUREŞTI 

Până la darea hotărîrei, instauţa poate încredinţa 
pe minor unei societăţi de binefacere sau de patronaj, 

Dacă aceşti copii şi adolescenţi sunt anormali, în
târziaţi sau bolnavi, pot fi trimişi, după avizul unui 
medic specialist, într'un ospiciu, azil, sau sanatoriu, 
unde vor primi îngrijirile necesare până la însănă
toşire. 

Dacă instauţa constată că adoUscenktl, în momentul 
săvârşirii infracţiunii a lucrat cu discernământ, poate 
aplica următoarele măsuri de siguranţă sau pedepse: 

1. Măsuri de siguranţa: a) libertate supraveghiată; 
b) educaţie corectivă. 

2, Pedepse: a) mustrare; b) închisoare corecţională 
sau detenţiune simplă. 

Prin noul cod de procedură penală se crează tri
bunale speciale de minori, se supun aceluiaşi tra
tament ca şi delicvenţii minori minorii în pericol 
moral, şi se crează societăţile de patronaj. 

REGlAlUE SOCIETĂŢILOR DE BINEFACERE 
Pentru a da o mai mare eficacitate operei de asis

tenţă pornite din iniţiativă privată, legea sanitară a 
prevăzut — fără a-1 impune însă, — principiul fe-

DISPENSARUIy DIN PETROŞANI « PRINCIPELE MIRCEA * 

deralizării societăţilor de binefacere, pe grupe de 
specialitate. 

Acest principiu nu a putut fi realizat până azu 
In vederea lui însă, Statul a întreprins în 1936, prin 

Institutul Central de Statistică, un recensământ al 
instituţiilor de binefacere, care este în curs de 
prelucrare. 

După datele provizorii ale acestui recensământ, 
numărul instituţiilor de binefacere se ridică în toată 
ţara la' I . IOI , din cari: 

Pentru asistenţa copiilor - 248 
Pentru tineret 57 
Pentru asistenţa familiei 341 

Pentru orbi şi surdo-muţi n 
Pentru vagabonzi şi cerşetori iţ> 
Pentru bătrâni . . . . ' 193 
Instituţii de serviciu social de spitale . . . . 10 
Instituţii ale I.O.V 22 
Cele mai multe din instituţiile de binefacere func

ţionează în Ardeal cu un caracter strict local. Cele din 
restul ţării sunt mai puţin numeroase, dar au o rază 
de activitate mult mai întinsă, cea mai mare parte 
din acestea au centrala în Bucureşti cir filiale răspân
dite în restul ţării. Ele desfăşoară o activitate 
intensă graţie mijloacelor financiare importante 

AŞEZĂMÂNTUL DE OCROTIRĂ'Al, COPILULUI « PRINCIARI ,E . 
NICOLAE » BUCUREŞTI. ÎŞCOALA IN AER LIBJ3R 
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pe cure iniţiativa particulară le pune la dispoziţia lor. 
Pentru o buna parte din opera de asistenţă, so

cietăţile de binefacere sunt direct subvenţionate de 
Stat. Printre societăţile subvenţionate se numără: 
Societatea «Principele Mircea», Cercurile de Gos
podine, Crucea Roşie, Cuibul Copilului, Misiunile So
ciale din Ardeal, Ascv.aiuintele «Principesa Hiena» 
şi Micile Maternităţi. 

Legea limilea/.a subvenţiile primite de societăţi 
stat, judeţ şi comună, la o cotă de maxi
mum 20% din venituri!: reali y/ato do aceste socie
tăţi pnn mijloace proprii; fixează hi maximum 
15% <nn totalul bugetului, ebeltuelile ee so
cietăţile do binefacere subvenţionate le pot face 
neutru eheltueli de administraţie (personal, chirie. 
iluminat, încălzii, eneltiicli de birou); .eglementeaxă 
nudul la caritatea publica sub formă de diete pe 
care nu-1 mai admite deeât o săptămâna pe an, 
pe întreg cuprinsul ţării, venitul realizat urni Arid a se 
împtirţl între ţoale societăţile în proporţia activităţii 
fiecăreia. 

Conform aceleiaşi legi, Statul intervine prin con
trolul lui permanent în materie de contabilitate, şi 
plin anumite norme de funcţionare, fără de care 

sncn.;T,\TKA 1 MUNCI I-KI,I: MIHCI-:A », CASA cm»ii,vn,w, 
S.\!,A OK M'MPU 

asistenţa particulara ar pnU-a de\'eni uneori abuzivă 
dacă nu parazitară. 

INSTlTUŢIir,rî DE ASISTENŢA" 

Oficiile âe Ocrotire 

Iiegea prevede organizarea de oficii de ocrotire în 
municipii şi în comunele urbane capitale de judeţ, 
cu menirea de a se ocupa de îndatoririle cari cad m 
sarcina comunei privitor la ocrotirea naţională şi 
asistenţa sociala. 

Pentru mediul rural legea prevede înfiinţarea Ca
selor âe ocrotire, cari vor dispune de: a) i;a dispensar 
tnixt pentru consultaţi uni generale, examinarea co
piilor de şcoală şi combaterea mortalităţii infantile, 
sala dispensarului putând servi şi ca sală de con
ferinţe; b) un cămin de zi pentru copii; c) o sală 
pentru intervenţii chirurgicale urgente (faceri, ac
cidente, operaţii de urgenţă); d) un salon pentru 
bolnavi de urgenţă; &) o bae-duş; f) locuinţa pen
tru sora de caritate. 

Oficiul de Ocrotire serveşte ca un centra de ac-

r,EA(ÎANUr, S F A N T A ECA'flîKlNA, AŞFeXirANTUI, PRAHOVA 

ţi tine în materie de ocrotire şi asistenţă socială, între 
instituţiile particulare şi instituţiile comunale şi ju
deţene din raza lui de acţiune. 

Prin aceste centre, legea sanitară a reuşit sa pre
vadă un nucleu de coeziune în activitatea caselor 
de ocrotire, uşurând prin aceasta sarcina de coor
donare â Ministerului Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor 
Sociale. 

Dispenmriile 'prenatale 
Instituţiile principale în domeniul asistenţii ma

terne sunt dispensar ile prenatale. Ele au menirea sa 
supravegheze evoluţia gestaţiunii până la termen, să 
depisteze la timp stările patologice care pot sa pro
voace stări grave în sănătatea mamei şi să aibă 
repercusiuni si asupra vieţii copilului. Aici se fac 
reacţiuuile serologlce pentru depistarea cazurilor de 
sifilis şi tratarea acestei boli cu rezultate mai mult 
decât fericite pentru copiii ce se nasc, • 

Tot la dispensarele prenatale se face mai cu succes 
educarea mamelor în vederea pregătirii lor pentru 
naştere şi mai ales în vederea îngrijirii ce trebue să 
dea copilului în primele zile şi săptămâni după naştere. 
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ARAD 

Consultatului prenatale avem pe lângă: materni- «Româno-Britanic» din Bucureşti şi Dispensarul 
tăţile, clinicele obstetrkale, spitalele cu secţii de «Ana Conta ICernbacli» din Iaşi. 
maternitate şi dispensarele policlinice. Acestea la oraşe. De curând Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor So

lii mediul rural supravegherea se face de medicii ciale a elaborat un plan după care urmează ca pe 
de circumscripţie, surorile de ocrotire (unde sunt) şi lângă dispensatele mixte, să se înfiinţeze câte o mica 
de moaşe. maternitate cu 2—3 paturi. 

Maternităţile 

Pentru femeile care din diverse cauze nu pot naşte 
acasă, s'au. creat maternităţi. 

Sunt 8 maternităţi în 
Bucureşti cu im total de 
440 paturi [una a Sta
tului, una a Eforiei Spi
talelor Civile, 6 ale Soc. 
Micilor Maternităţi) şi 8 
maternităţi la Iaşi, Cer-, 
năuţi, Cluj, Chişinău, Ora
dea, Arad, Timişoara şi 
Sibiu, cu un total de 540 
paturi. Spitale cu secţii 
de maternitate se află la: 
Brăila, Galaţi, Braşov, 
Ciaiova, Chişinău, Con
stanţa, Tg.-Mureş şi Satu-
Mare. 

Dispensarele de pueri
cultura 

Pe lângă acestea, mai 
există lin număr de 15 dis
pensare de puericultura 
create de alte societăţi 
de binefacere .şi câteva 

Dispensarele mixte 

Ministerul Sănătăţii a hotărit înzestrarea dispen
sarelor mixte existente cu instrumentele şi medica

mentele speciale * pentru 
copii şi rezervarea a una 
sau două zile pe săptă
mână când medicul dis
pensarului aa dea consul
taţii numai pentru copii. 
Pe lângă fiecare dispen
sar a hiat fiinţă cate un 
comitet de asistenţa care 
ajută mamele sărace care 
vin cu copiii la consulta
ţie, cu lapte, zahăr, gris, 
săpun, scutece, etc. Mi
nisterul contribue şi el 
în acelaşi scop cu o sumă 
de 1.000—1.500 lei lunar 
de fiecare comitet. 

Până în prezent s'au 
organizat astfel de consul
taţii de copii pe lângă 
720 de dispensare mixte 
şi în curs de un an se 
crede că numărul lor va 
trece de 1.200. Aproape 
toate sunt în mediul rural. 
Scopul urmărit este sa se 

^mm^^t-^ 
Ai?l«ĂMÂNTui, PENTRU OCROTIREA COPIILOR ORFANI 

dispensare infantile create de administraţiile comu- introducă consultaţii de copii pe lângă toate 
uale în oraşele mari. dispensatele mixte şi policlinice. 

Asistenţa socială de stat în afară de subvenţio- Medicii dela dispensarele pe lângă care s'au orga-
narea societăţilor de binefacere particulare care se nizat consultaţii de copii mici au fost dieniaţi îti 
ocupau de puericultura, nu avea până acum doi ani serii la cursuri de iniţiere în puericultura, la Bit-
decât două dispensării de puericultura: Dispensarul cureşti, Iaşi, Timişoara şi Cluj. 
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COPII,AŞrr I,A SOARE 

Medicul este asistat Ia consultaţii de sora de ocro- care a luat fiinţă în anul 1920 cu 2 dispensare de 
t i re sau, m lipsa sorei, de moaşă. Acestea comple- puericultura şi t repta t a ajuns la 
tează fişele copiilor, iau notă de recomandările medi
cului pentru fiecare copil, merg la domiciliul copiilor 
consultaţi ca să vadă clacă mamele respectă reco-
mandaţiile primite si, când e cazul, ajută la 
executarea lor. Rolul lor cel mai important (în special 
al surorilor de ocrotire) este şcoala mamei în ce priveşte 
creşterea copiilor, gospodăria şi higiena în general. 

Căminurilc materne 

Pentru adapostirea femeilor gravide şi lehuze 
sărace, fără domiciliu, îna
i n t e de naştere, când nu 
maî pot munci, şi mai 
ales după naştere, până 
când îşi găsesc un plasa
ment , s'au amenajat, pe 
lângă marile maternităţi, 
căniinmi materne. Un că
m i n matern bine organi
z a t este «Institutul Prin
cipesa Elena» dela Cluj. 
P e lângă «Leagănul Sf. 
l îcater ina»din Bucureşti, 
funcţionează de asemenea 
un cămin de mame. Cele 
ş ap t e centre de ocrotire ale 
Ministerului, despre care 
vom vorbi mai jos, primesc 
•şi mame sărace, după ce 
a u născut, cu copiii lor. 

Astfel de căminuri sunt 
absolut necesare în ora
şele mari, unde mişcarea 
populaţiei este mai in
tensă. Cele existente sunt 
prea puţine. 

In domeniul puericttl-
tuiî i realizările, până în ultimii doi ani, au fost 

CENTRUI, PENTRU OCROTIREA COriIÎ.OR, ARAD 
JOCURI IN AER. I.IBER 

un număr de 
100 de astfel de dispensare şi <i Societatea Cercuri
lor de Gospodine», care a luat fiinţa to t în anul 
1920 şi a ajuns până la numărul de 40 de dispensării 
infantile. 

Clinicile infantile 
Pentru asistenţa medicală a copiilor sunt trei clinici 

universitare (Bucureşti, laşi şi Cluj) şi meii multe 
spitale de copii sau secţii de spitale la: Craiova, 
Cernăuţi, Chişinău, Arad, Timişoara, Iaşi, Botoşani, 

Oradea, Ploeştî, Galaţi. 
Cum numărul lor este 

insuficient, Ministerul Să
nătă ţ i i şi Ocrotirilor So
ciale a decis, în 1936, ca 
pe lângă fiecare spital 
(în localităţile tinde nu 
sunt spitale speciale de 
copii) să se organizeze 
câte o secţie sau o sală 
specială pentru copii bol
navi . Până în prezent, 
în curs de un an, s'au or
ganizat asemenea secţii 
sau săli la un număr de 
50 spitale. 

Centrele pentru ocroiirea 
copiilor 

O categorie de copii 
cari merita toa tă atenţia 
societăţii sunt copiii pără
siţi, copiii orfani fărăsusţi-
nători legali, copiii moral
mente abandonaţi, în fine, 
copiii numiţi ai nimănui 
sau mai bine ai Statului. 

L.111.11 jctuiAtuiic, iJttua m MRmiu « w , — — - Pentru asistenţa acestora s 'au creat centrele p&nlru 
foarte reduse. Asistenţa socială de Stat s'a' mărginit ocrotirea copiilor compuse d in t r 'un azil central unde 
să subvenţioneze activitatea societăţilor de bine- sunt ţinuţi sub îngrijire specială copin până la etatea 
facere. In acest domeniu semnalăm activitatea de doi ani şi coloniile centrului (sate sau oraşe) unde 
foarte importantă a avut Soc. «Principele Mircea», copiii mai mari de doi ani sunt plasaţi la părinţi 
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crescători în schimbul unei taxe. Azilul Central şi 
coloniile de părinţi crescători formează o unitate 
administrativă condusă de directorul centrului de 
ocrotire ajutat de per
sonalul necesar, atât din 
punct de vedere medical 
cât şi social. In cadrele 
centrelor de ocrotite se 
primesc copiii până la 
vârsta de 16 ani. Până în 
prezent numărul lor e 
de şase (la Cluj, Timi
şoara, Arad, Oradea, Târ • 
gul-Mureş şi Chişinău) 
cu un efectiv de 9.000 
copii asistaţi. In curs de 
organizare sunt încă patrii 
{Galaţi, Iaşi, Cernăuţi şi 
Craiova) care vor fi puse 
în curând în funcţiune. 

La Bucureşti, în urma 
unei convenţii cu Ministe
rul şi Eforia Spitalelor 
Civile, « Leagănul Sf. Ecateriua »îndeplineşte funcţia 
de centru de ocrotire. După calculele făcute ar 
trebui să avem, la circa un milion şi jumătate popu
laţie, un centru de ocrotire ca să se poată capta 
toţi copiii din categoriile arătate mai sus. Ar urma 
deci ca în afară de centrale existente, să se mai 
înfiinţeze cel puţin două asemenea centre. Ele au 
fost de altfel prevăzute prin legea pentru organizarea 
Ministerului Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale 
din 1936. 

Iniţiativa particulară iui lipseşte nici din acest 
gen de activitate. Vrednice de amintit sunt: «Casa 
Copilului» din Bucureşti şi «Institutul Gregorian» 
din Iaşi, Ambele lucrează după aceeaşi metodă ca şi 
centrele de ocrotire. 

Cin cei peste 12.000 de copii ocrotiţi în aşezămintele 
Ministerului Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale se aleg, 
la fiecare sfârşit de an şcolar, copiii cu aptitudini 
excepţionale pentru învăţătură. Aceştia sunt între
ţinuţi în licee, şcoli normale, şcoli de agricultură, de 
meserii, inferioare şi superioare, de menaj etc. Mini

sterul are cea 400 de copii anual plasaţi la şcoli în 
felul acesta. 

Aşezămintele de ocrotire închise 
Sunt categorii de copii cari din cauza unor defecte 

fizice sau psihice nu pot fi plasaţi la părinţi crescători 
în cadrele Centrelor de Ocrotire, după cum sunt alţii 
orfani numai de un părinte sau sunt izolaţi din fa
milii contaminate de boli cronice contagioase, etc. 
Te aceştia Asistenţa Socială îi plasează temporar, 
sau până când au învăţat o profesie, în aşezăminte 
de ocroHre închise, Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor 
Sociale are asemena aşezăminte la Bucureşti (Aşe
zământul «Principele Nicolae» cu 500 locuri, la 
Turnu-Roşu cu 160 locuri, la Orlat {jud. Sibiu) cu 
160 locuri. 

In asistenţa copiilor orfani iniţiativa particulară 
are o activitate foarte importantă (circa 90 orfelinate). 

Aşezămintele de reeducare a minorelor 
Pentru fetele minore cari au apucat pe cale greşită 

Ministerul are un aşezământ de reeducare la Bu
cureşti (Căminul pentru 
Ocrotirea şi Reeducarea 
Minorelor, cu 100 locuri). 
Un al doilea aşezământ 
de acest fel e întreţinut 
tot la Bucureşti de ' So
cietatea «Amicele Tine
relor Fete». Ministerul 
Sănătăţii şi Ocrotirilor 
Sociale în colaborare cu 
această Societate con-
strueşte acum un al trei 
lea aşezământ, tot la Bu
cureşti, pentru ocrotirea 
şi reeducarea aceleiaşi ca
tegorii de minore. 

Coloniile de vată 
Coloniile de vară ia 

munte şi la mare au luat, 
ani, o desvoltare foarte 

mare. Statul, comunele, judeţele şi iniţiativa parti-

AŞiîZÂMANTUI, DE ASISTENTA 0RBn.OR, TIMIŞOARA 
ATI5I.IEIE.UI. 

mai ales în ultimii 

A$EZAMANTUI. P E N T R U OCROTIREA C O P I I L O R 
0111,AT (SIBIU). GRĂDINIŢA D E C O P I I 
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exilară, au făcut eforturi lăudabile. Rezultatele ob-
ţiruxte asupra copiilor debilitaţi, limfatici şi ganglio-
uari prin exira de aer la munte şi cea Malio-marină 
au îndemnat tot mai mult la sporirea numărului 
coloniilor de vară. In ultimii trei ani au funcţionat 
în mediu 75 de asemenea colonii. In comparaţie cu 
cel din trecut acest număr de colonii e impresionant, 
Putem spune că ne aflăm la un bun început al ac
ţiunii. 

Mai importante sunt coloniile Ministerului Sănă
tăţii şi Ocrotirilor Sociale dela Agigea, jxid. Con
stanţa (sistem pavilionar, 1000 paturi) şi aceea dela 
Şanţuri, jud. Braşov (cu 225 rjaturi), a Municipiului 
Bucureşti dela Agigea (250 paturi), a Primăriei Sec
torului II Bucureşti dela Carmen-Syiva (cu 500 pa
turi), a Primăriei Sectorului IV Bucureşti, la Eforie 
(250 paturi), a aceleiaşi primării de pe Valea-'fhm-
şului (310 paturi), a Primăriei sectorului al Il-lea 
Bucureşti din Valea-Timişulxxi (cu construcţie cu 400 
paturi), a Soc. «Coloniile Şcolare» clin Bacău, a Soc. 
«Asistenţa pxiblică» din 
Galaţi, a Soc. «Colonia . ••*•*• 
Şcolară Spiru Haret» din 
Iaşi, a Soc. Institutorilor 
şi Institutoarelor din Bu- ' 
cureşti, a Asociaţiei Creş- î. 
tine a femeilor române 
din Bucureşti şi Iaşi, a 1 
aşezămintelor «Principesa ( 
Elena» din Bucureşti (la , ' 
Suzana, jxxd, Prahova), 
a Soc. « Colonia Şcolară » * 
din Focşani, etc, etc. [•" 

Cam jumătate din cele 
75 colonii amintite sunt 
înfiinţate mimai pentru 
t, 2 sau 3 ani. Altele însă, 
tot mai numeroase, cu 
acelaşi caracter, le vor lua locul. In general se trimit 
în colonii 2—3 serii de copîî în cursul unei veri. 

Preventoriile 

In cursul anului 1937 Ministerul Sănătăţii şi Ocro
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tirilor Sociale a organizat şi pus în funcţiune 3 fire-
ventorii pentru întremarea copiilor debilitaţi, predis-
puşi la tuberculoză, care funcţionează în tot cursul 

anului la: Cheia (jud. 
Prahova), Sâncrai (jud. 
Alba) şi Şanţuri {jud. Bra
şov). In aceste preventorii 
copiii sunt ţinuţi în aer 
curat şi supraalinientaţi 
câte 3—4 luni, după ne
voie , Copiii din clasele 
primare îşi pot urma aci 
cursurile cu învăţători de
taşaţi de Ministerul Edu
caţiei Naţionale. 

Căminele de si 
Căminele unde femeile 

cari merg la muncă îşi 
pot aduce dimineaţa copiii 
şi lua seara când fse 

la noi numai în foarte 
de asemenea 
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întorc, s'au introdus 
slabă măsură. Sunt 

CIÎNTRUI, PENTRU 
SAT, 

OCROTIREA COPIILOR, CHIŞINĂU 
A Dlţ RECREAŢII 

cunoscute 29 
cămine în toata ţara, organizate şi întreţinute 
de societăţi de binefacere şi unele industrii mari. 
Organizaţii frumoase de acest gen au Manufac
turile de tutun, la Bucureşti, Timişoara, Iaşi, etc. 

In ţările din Occident, în special în Germania şi 
Italia, căminele de zi sunt foarte numeroase. In 
această din urmă ţara ele s'au înmulţit considerabil 
şi în mediul rural pe timpul lunilor de vară, când 
munca agricolă este în toi. 

Institutele -medico-pedagogice 

Pentru ocrotirea şî instrucţia teoretică şi practică 
(profesională) a copiilor orbi, surdo-muţi şi debili 
mintali s'au creat institutele medico-pedagogice: 

a) Pentru orbi, la Bucureşti (la Vatra Luminoasă), 
la Cluj (pentru băieţi), la Buzău (pentru fete) şi la 
Timişoara (pentru băieţi) ; 

b) Pentru swăo-muţi la Bucureşti, Cluj, Cernăuţi, 
Iaşi şi Focşani. 

c) Pentru ăeUU mintali, la Cluj, Ineu (jud, Arad) 
şi Bucureşti. 
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După terminarea cursurilor în institute copiii, că
rora H se liberează cărţi de lucrător pentru meseria 
ce au învăţat, sunt plasaţi în diverse întreprinderi. 

La toate aceste institute, învăţământul se face cu 
profesori medico-pedagogi, pregătiţi în mod special. 

Azilurile pentru orbi 

Pentru orbii adulţi ministerul are un azil la Buzău, 
iar pentru oarbele adulte un azil la Arad. La Bucureşti 
funcţionează azilul Vetrei Luminoase. In aceste azile 
orbii şi oarbele se specializează în lucru manual, 

Aşezmmfoikd fcntni needucahiU 

Pentru needucabili (imbecili şi idioţi) Ministerul Să
nătăţii şi Ocrotirilor Sociale are un aşezământ la 
Târgu-Mmeş. Cei 80 de internaţi din acest aşezământ 

OliFHUNATUI, I. O. V., JTJI1. lîAl.CIIJ 

cari au teren mai mult (Plevna şi pipote), sunt pe 
cale de a fi transformate în colonii agricole. Ocrotiţii 

nu sunt capabili de niciun fel de muncă. Este singura adolescenţi, cari nu au o meserie, sunt trimişi acolo 
j„..*u„«.. At„ A—X A ™w. — gv jnyeţe'apicultura, horticultura, viticultura, agri-iustituţie din ţară de acest gen. 
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ColonMU de Muncă 

Cu punerea în aplicare a legii pentru îniranarea 
cerşetoriei şi vagabondajului (1921), Ministerul a în
fiinţat mai multe colonii de muncă unde erau trimişi 
vagabonzii şi cerşetorii condamnaţi sau puşi la dispo
ziţia Asistenţei Sociale de organele judiciare prevăzute 
de acea lege. Unele erau pentru copii dela 10 ani în 
sus şi pentru adolescenţi cari învăţau agricultura 
practică şi meserii, iar altele erau pentru reeducarea 
prin numea a adulţilor. Dela punerea în vigoare 
a noului cod penal, aceste colonii au fost trans
formate în aşezăminte de ocrotire pentru defectivi. 
Noul cod penal nu mai da în seama Asistenţei Sociale 
decât pe vagabonzii şi cerşetorii inapţi de muncă, 
cari sunt destul de numeroşi. I n afară de aceştia, 
sunt foarte mulţi bătrâni şi infirmi cari neavând 
nici un sprijin, cer singuri internarea, sau le-o cer 
autorităţile administrative. Astfel de aşezăminte se 
află la Bobeşti-Bălăceanca (Ilfov), Plevna (Ialomiţa), 
Brâncoveni (Romanaţi). Galata şi Şipote (Iaşi), Ra-
cbitoasa (Tecuci), Taraclea (Lăpuşna). Unele din ele, 

cultura etc, iar în timpul iernei o meserie. 

ŞCOALELE DE ASISTENŢĂ 
Şcoalele de surori de ocrotire 

Pentru răspândirea cunoştinţelor de igienă hi ma
sele largi ale populaţiei, Ministerul Sănătăţii şi Ocro
tirilor Sociale, a înfiinţat şcoalele de surori de ocro
tire şi anume: două la Bucureşti, una la Cluj şi una 
la Iaşi. La acestea se mai adaugă Şcoala de surori 
de ocrotire a Societăţii «Principele Mir cea» şi 
Şcoala de educatoare şi puericultura « Pia Brătiami », 
ambele în Bucureşti. In curând va intra în activitate 
o nouă şcoală de surori de ocrotire la Bucureşti, 
construită de Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor So
ciale în colaborare cu Inundaţia americană Rokeieler, 
care a contribuit la această operă cu suma de 8 mi
lioane lei. 

După trei ani de studiu, surorile de ocrotire cu o 
frumoasă pregătire teoretică şi practică, lucrează ca 
auxiliare ale medicilor de circumscripţie, 

Azi, numărul surorilor de ocrotire se ridică la 
la abia 500, ceeace e cu totul neîndestulător. 
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JSUROltlLK a VISITATOARE» DIN IAŞI ÎNTOCMESC FIŞELE 
şi I>REGATESC RAPOARTELE 

Cursurile de igienă pentru învăţătoare 

învăţătoarele dela sate sunt chemate, pe rând, la 
cursuri de vară de igienă, ca la rândul lor să trans
mită cunoştinţele căpătate, în special mamelor şi 
viitoarelor mame. Cursurile se ţin la Bucureşti, Iaşi 
şi Cluj, 

Şcoalele de moaşe 
In 1937 Ministerul Sănătăţii şî Ocrotirilor Sociale 

a înfiinţat un mare număr de scoale de moaşe în 
capitalele de judeţe, unde femei şi fete alese din 
comunele rurale, urmează un an cursurile lor. 

Cu aceasta, una din cauzele marei mortalităţi infan
tile şi a mortalităţii chiar a mamelor, din cauza 
infecţiei puerperale, e pe cale să dispară. Numai cu 
şcoalele de moaşe existente pe lângă clinicele uni
versitare şî marile maternităţi din ţară nu se putea 
pregăti numărul de 8.000 moaşe, necesar, 

Şcoala -peuhu pregătirea •profesorilor medico-pedagogi 
O şcoală specială pentru pregătirea profesorilor 

medico-pedagogi, necesari învăţământului infirmilor 
din institutele medico-pedagogice, s'a întemeiat la 
Cluj. S'au admis învăţători şi institutori. Când nu
mărul de elemente necesare a fost împlinit, şcoala a 

INSTITUTUL SURORILOR DIJ OCROTIRE, IAŞI 
TW SALON PENTRU COPII 

fost închisă. Acum, simţindu-se clin nou nevoia unui 
număr de profesori medico-pedagogi, se pregăteşte 
deschiderea unei astfel de scoale la Bucureşti. 

Şcoala superioară de Asistenţă 

Pentru organizarea ştiinţifică a asistenţei sociale 
s'a simţit nevoie de personal specializat în tehnica 
asistenţei. Pentru crearea acestui personal Ministerul 
Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale în colaborare cu Aso
ciaţia creştină a tinerelor fete şi cu Eforia Spitalelor 
Civile a înfiinţat Şcoala superioară de asistenţă socială 
din Bucureşti, unde se primesc fete bacalaureate cari 
după trei ani de studii teoretice şi practice obţin 
diploma de asistent social. 

Şcoala are în programul ei, introducerea şi popu
larizarea la noi în ţara a noilor principii şi noilor me
tode tehnice de asistenţă socială, pe lângă cursurile 
teoretice şi instrucţia practică al cărei scop este 
aplicarea pe teren a problemelor expuse. 

INSTITUTUL PENTRU REEDUCAREA MINORELOR DIN 
BUCUREŞTI. ATELIERUL DE LUCRU MANUAL 

Şcoala a fost nevoită să organizeze la început un 
centru de demonstraţie pentru asistenţa familiei, 
care să servească de teren de instrucţie studentelor 
la facerea unei anchete sociale şi stabilirea unui pro
gram organizat de reconstruire a familiei. 

Pe măsură ce şcoala a progresat, nevoile de experi
mentare s'au simţit din ce în ce mai necesare şi în 
alte ramuri decât acelea ale asistenţei familiei. Astfel 
pentru ramura de .serviciu social de spitale. Eforia 
Spitalelor Civile a organizat, cu concursul tehnic al 
şcoalei, câte un serviciu social de fiecare spital din 
Bucureşti. 

Pentru ramura de asistenţă a delicvenţilor, şcoala, 
înţelegând să pregătească terenul pentru introdu
cerea noului cod penal, a organizat pe lângă Parche
tul Tribunalului Ilfov, un serviciu de asistenţă a de
licvenţilor "minori. Acest serviciu a lucrat pentru ree
ducarea în familie a minorilor ajunşi în. faţa Tribu
nalului. Odată cu înfiinţarea Tribunalului de Minori, 
acest serviciu a fost trecut de către Ministerul de 
Justiţie, Tribunalului de Minori. 

c s,. 
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Până în veacul al XlX-lea, îngrijirea ostaşilor
bolnavi sau răniţi, în timp de răsboiu, eia şi
sumară şi insuficientă.

Cauza de căpetenie era că rănitul, bolnavul şi perso-
nalul care-1 îngrijea, erau consideraţi ca beligeranţi
şi deci, când cădeaţi în mâinile celeilalte armate,
erau trataţi mai mult sau mai puţin ca duşmani.

Unui elveţian, Henri Duuant, care a fost de faţă,
la bătălia deta Solferino (1859). şi a văzut grozăveniile
câmpului de luptă, după ce bătălia s'a terminat, îi
revine meritul de a fi schimbat această concepţie,
întors la Geneva, a convins pe câţiva concetăţeni ai
săi să formeze tm comitet cate să îndrepte această
stare de lucruri,

Ideile propovăduite de acest comitet au fost aşa
de elocvente, şi propaganda a fost aşa de bine făcuta,
încât o conferinţă de experţi, de toate neamurile,
s'a întrunit dela 26 la 29 Octoinvrie 1863 la Geneva,
pentru a căuta cele mai potrivite mijloace de a veni
în ajutorul răniţilor, acolo unde serviciile sanitare
militare erau neîndestulătoare,

Conferinţa s'a încheiat cu o serie de rezoluţii caii au
servit de bază la întemeierea unor instituţii menite
a veni. în ajutorul militarilor răniţi.

Acestea au alcătuit statutele fundamentale ale
tuturor instituţiilor care s'au întemeiat. Comitetul de
iniţiativă care priîegiuise conferinţa experţilor, a
servit la început de legătură între aceste instituţii
şi a devenit îu urmă Comitetul Internaţional al Crucii
Roşii, cvi sediul la Geneva,

Primul act internaţional, care a consfinţit opera
începută şi prin care se recunoştea că rănitul şi bol-
navul nu mai erau beligeranţi şi că personalul spita-
licesc era neutru, a fost convenţia dela Geneva, dela
22 August 1864, la care au aderat 54 de state. Ro-
mânia a dat adeznmea ei la 18/30 Noemvrie 1874.

OPERA CRUCII ROŞII
1876—1878

I,a 11 Iunie 1876, Ministrul de Răsboiu de atunci,
a adresat Principelui Dimitrie Gr, Ghika o scrisoare
îndemnând la formarea unei societăţi române de
Cruce Roşie.

S'a format .un comitet provizoriu, care, prin
procesul-verbal din.4 Iulie 1876, a liotărît organizarea
unei societăţi de ajutor pentru militarii răniţi în

răsboiu, sub denumirea de «Societatea Cnicou U<işU*
din România »,

I,a 15 Iulie 1876, membrii fondatori ai SocU'liîţiî.
întruniudu-se, au ales primul consiliu general ci im-
pus din următoarele persoane: Dimitrie Gr. CI hi b u .
Nicolae Kretzulescu, Dimitrie A. Sturdza, C. A-
Rosetti, Ion Ghika, Dr. P. latropol, Dr. C. PuvtlUi.
Geoige Gr. Cantacuziuo, Gr. C. Cantacumio, l>r, A r .
Fotino, Hillel Manoach, Dr. I. Theodori, Colonel S i .
Fălcoianu, Colonel I. Algiu, Dr. Athanasoviei.

Preşedinte a fost ales Principele Diniitrii? <îr.
Ghika.

Statutele Societăţii au fost promulgate prin Înaltul
Decret Domnesc Nr, 1744 din 8 Septemvrie 1̂ 7(1.

Prin legea din 30 Decemvrie 1906 s'a conferit
Societăţii personalitatea juridică.

Statutele din 1876, ne mai corespunzi!iul IK-M-
voltării ce aluat Societatea, au fost modifinil<>, f i i
aprobarea guvernului, Î11 anul 1914.

Cu câteva zile înainte de a se întemeia Cruce;1
Roşie Română a început, la 20 Iunie 187(1, ri1wltnii.il
Sârbo-Turc.

Comitetul central a decis formarea a două iiitilm
lanţe spre a le trimite: una în ajutorul armatei l i u r c ,
iar cealaltă în ajutorul armatei sârbe.

Guvernul otoman comunicând «că nu poate primii
în armata sa ambulanţele noastre pentriuril lU'^i
a aderat Ia convenţia dela Geneva, dar nu a huit,
nici o măsură spre a iniţia armata la resi ici*L-nl »**•
se datoreşte acestei instituţii» şi «că amlmiiuil'i'lt»
noastre pot merge în Serbia, însă cu riscul şi jR'iii't ilul
lor, deoarece guvernul nu ia asupră-şi respo»»iiliilituLi";i
de ceea ce s'ar putea întâmpla din cauza iyiHniuiţi't
trupelor sale », nu s'a mai trimis ambulanţă îu Tm vin.

Ambulanţa destinată Serbiei a plecat din Bucu-
reşti la 13 Iulie 1876 şi a ajuns la Cladovsi Iii SHi
Iulie; de aci prin Negotin a pornit la Zaicear, sosind
acolo la 24 Iulie. Ambulanţa română a urmat i
rile armatei sârbeşti de Timoc. După rctn
acestei armate la Brestovaţca-Bania, ambulanţi»
primit ordin să trimită parte din personal la Al
natz, iar parte la Ciupria, unde a funcţionat
1 August până la 10 Septemvrie îngrijind de ri
şi bolnavii aflaţi acolo.

Personalul ambulanţei a fost împărţit îu două sec ţ i i ;
o secţie a îngrijit spitalele diu Ciupria, iar ceftlflltî\
secţie a lucrat la punctele Nerikev-Han-şl'Bobovişttî.
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Ambulanţa a funcţionat neîntrerupt dela i August
până la 7 Decemvrie, îngrijind 6832 răniţi şi bolnavi.

I n timpul răsboiului din 1877—1878 'Comitetul
central a organizat 2 ambulanţe destinate să urmeze
armata română şi a înfiinţat spitale temporare atât
în apropiere de câmpul de operaţie cât şi în Bucureşti.

Iir ajutorul Societăţii au sosit din străinătate mai
mulţi medici şi chirurgi.

lîforin Spitalelor Civile a pus la dispoziţia Crucii
Roşii următoarele paturi: 84 paturi la Spitalul Filan-
tropia, 50 paturi la Colentiua, 41 paturi la Colţea,
10, paturi la Spitalul de copii şi 30 paturi la Spitalul
BoUlescu din Ploeşti,

La Spitalul Colţei s'a deschis iu: curs de bandaje
şi pansamente pentru doamnele care au dorit să
vin fi în ajutorul răniţilor.

Prima ambulanţă a pornit din Bucureşti la 11
Iunie 1877 şi a sosit a doua zi în gara Craiova, de
nude a pornit la Poiana. Acolo a îngrijit bolnavii
cari se trimeteau din lagărul dela Calafat precum şi
pe locuitorii civili bolnavi.

Această ambulanţă a fost împărţită în trei secţii
ţi au.uuic:

Secţia I, care a urmat Divizia I activă, a pornit
în ziua de 14 Iulie la Calafat. De acolo a urmat di-
vizia până la Radişevo hi Bulgaria, iar la 29 Au-
gust s'a înapoiat la Verbiţa. I,a g Octomvrie secţia
s'a înapoiat Ia Griviţa, unde a stat până la 3 Decem-
vrie, când a părăsit Griviţa şi a retrecut Dunărea
la Turnu-Măgurele.

Secţia Ii-a destinată a urma Divizia II, a pornit
In* ziua'de 19 Iulie la Cetate.

Din Cetate a plecat la Calafat însoţind Corpul
de rezervă până la 22 August, când a plecat îm-
preună cu ambulanţa militară spre Plevna. După
atacurile făcute de armatele noastre contra poziţiilor
de!a Griviţa, o parte din ambulanţă s'a reîntors la
Mecica, formând acolo etapa de evacuare,

Secţia IlI-a a pornit din Poiana, în ziua de 21 Iulie,
mergând la Nicopole. Apoi a plecat la 25 August

şi s'a aşezat la Cerno-Selo, pe malul drept al
râului Osma.

De aci, un detaşament a plecat în ziua de 28
August, spre Griviţa. Acolo a primit ordin, dela
D-rul Davilla, să înainteze spre locul ce se alesese
pentru primele pansamente, în vederea luptei dela
30 August.

Restul secţiei II , stabilită la Cerno-Selo, s'a stră-
mutat la 6 Septemvrie la Mecica, unde se afla etapa
principală.

A doua ambulanţă a pornit din Bucureşti la 20
August la Corabia, de acolo a plecat la Turnu-Măgu-
rele, unde a construit 4 barăci cu 130 paturi.

După cererea D-rului Davilla, comitetul a trimis
ulterior şi o secţie la Rabova, secţie căreia i s'au în-
credinţat 2 spitale-barăci locale cu 43 patuii, iar în
urmă alte 4 spitale.

•Numărul bolnavilor şi răniţilor îngrijiţi de forma-
ţiile Crucii Roşii a fost:

Aiiiljutati[a I
» H
• III

SpI l i t le-b i i iAdT.-E .
Itarficiledhi Bucureşti şl Lîfor.

Tolal . . .
Loliiavi căulnfl In apUalcle

nriiinlci del l î l
Totul

Nr. pa-
tmlior

Ai
JO

Î.1O
2 14
50S:

bolnavilor căutaţi

Romfliil ttuşl î i i r d Total

49<",
B8r
77O|
i>44
556

î-347 tio

=55
ÎIÎ

86
223
301

1.077

757
1.093

866

-l 4.M

1914

La izbucnirea răsboiului Sârbo-Bulgar din 1885—
1886, Crucea Roşie Română a trimis câte o secţie
medicală în ambele ţări beligerante.

Pornite la 11 şi 12 Noenivrie 1885, secţiile au
sosit la Belgrad la 15 Noenivrie şi la Sofia la 19
Noemvrie, unde au îngrijit de răniţi până în primele
zile ale lunei Ianuarie 1886,
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Secţia din Belgrad, în timp dela 16 Noemvrie 1885
până la 4 Ianuarie 1886, a avut în îngrijirea sa 3
sî>îtale. Nurnăîttl tăniţiloT îngrijiţi în aceste spitale
s'a urcat la 500.

Secţiei din Sofia i s'a dat în îngrijire un singur
spital cu 50 paturi, în care dela 22 Noemvrie până
la 30 Decemvrie 1885, a avut în căutare 125 răniţi.

In perioada de pace care a urmat după 1886,
Crucea Roşie şi-a manifestat activitatea prin ajutoare
date altor societăţi de Cruce Roşie şi prin mărirea
fondurilor sale,

In 1906 d-na Iriiia Câuipineauu înfiinţează « Crucea
Roşie a Doamnelor din România» cu scopul de a
pregăti şi a dispune de personnt pregătit şi de mate-
rialul trebuitor spre a face faţă împrejurărilor,

Iu anul 1913 în vederea campaniei din Bulgaria,
Societatea Crucea Roşie din România şi Societatea
Crucea Roşie a Doamnelor din România au format
nu comitet comun de acţiune, pentru tot timpul cât
armata româna era să fie sub arme.

La 16 Iulie 1913 Ministerul de Răsboiu a hotărît
ca spitalul mobil al Societăţii Crucea Roşie să plece
imediat pentru Titrtui-Maguiele,

Plecarea din Bucureşti a avut loc la 18 Iulie. La
Turnu-Măgurele în ziua de 23 Iulie spitalul a primit
ordin să plece la Telîş în Bulgaria, unde bântuia
liolera asiatică.

In ziua de 30 Iulie s'a primit • ordin ca «întreg
spitalul mobil cu • tot materialul şi personalul» să
se transporte de îndată la T.-Magmele, unde a sosit la
9 August, Aci s'a instalat, în ciirs de 2 zile, 14 barăci
şi 12 corturi precum şi 4 gherete, Spitalul mobil a
funcţionat acolo dela 11 August până la 34 August,

In tot acest timp au fost căutaţi în spital 265
bolnavi, din care 255 bolnavi de holeră, iar restul
de 10 de diferite boale, Dintre bolnavi au murit 38,
restul au fost parte evacuaţi, parte s'au însănătoşit,

La 25 August-personalul şi o parte din material
a plecat la Bucureşti, iar restul materialului a rămas
a fi adus în urmă cu calea ferată,

Cu întoarcerea armatelor din Bulgaria holera
asiatică s'a întins şi în ţara noastră.

Societatea a fost solicitată să vina în ajutorul
locuitorilor din judeţele molipsite (Teleorman, Ro~
mânaţi, DoljV Comitetul de administraţie a trimis
16 corturi mari cu materialul şi personalul necesar.
S'au îngrijit mai îutâiu bolnavii din comunele Cilieui,
Jieui, Scărişoara şi alte localităţi din judeţul Roma-
naţi. De acolo a trecut în judeţul Dolj îngrijind
de holericii din comunele: Giurgiţa, Afumaţi, Urzi-
cuţa, Urzica-Mare, Ionelele, Amzuleşti, Portareşti, etc.

Pentru judeţul Gorj, care aproape în întregime
era bântuit, s'au mai organizat alte 2 echipe cu
personalul şi materialul necesar.

In primăvara anului 1914 s'a trimis în Albania
tot materialul pentru instalarea şi funcţionarea unei
secţii de 10 bolnavi.

Imediat ce îii anul 1914 a izbucnit marele răs-
boiu, s'au contopit: Societatea «Crucea Roşie din
România» cu «Societatea Crucea Roşie a Doamnelor
din România», formându-se «Societatea Naţionala
de Cruce Roşie a României».

Apoi, Crucea Roşie s'a ocupat cu organizarea
în întreaga ţară de spitale care până Ia X Aprilie
1916 dispuneau de 7.285 paturi.

Toate localurile, în care urmau să se instaleze
spitalele de Cruce Roşie, au fost complet amenajate
cu tot ce le trebuia ca: apa, canal, lumină, băi, spftlă-
torie, bucătărie, etuvă, etc, precum au fost îznestrate
şi cu tot materialul spitalicesc.

S'au organizat apoi şi cinci spitale destinate a
funcţiona pe câmpul de operaţie, spitale care dis-
puneau, de 1000 paturi.

In. fine s'ait organizat cursuri pentru pregătirea
infirmierelor necesare, '

S'a organizat Serviciul pentru prizonieri care a dat
rezultate mulţumitoare.
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lotatul corespondenţelor trimise prin acest ser-
viciu dela începutul răsboinlui mondial şi până
ni primăvara 1916 a fost de 11.050. Deosebit au
fost şi numeroase scrisori de tranzit,

Afară de corespondenţă, s'au expediat în inter-
valul dela 12 Mai £915 până la 8 Mai 1916 urmă-
toarele sume către
prizonierii de răs-
boîu clin diverse .
ţârii beligerante:

50.699 r u b l e ;
2.419 coroune; 268
tniU'ci j X'i •franci
francezi; 5,504 di-
nari; 5.904 Hra ita-
iietie; 150 ki ; 5
lire turceşti,

Numărul colete-
lor trunsitate în
acelaşi timp s'a ri-
dicat la 6305,

In urma ocupării
Serbiei de către ar-
matele austro-un-
gm'e şi bulgare,
*2-535 refugiaţ i
sârbi din teritoriile
limitrofe evi ţara
noastru au trecut
la noi prin Turnu-
He veri 11, Gruia şi
alte localităţi.

Crucea Roşie le-a
venit în ajutor. Î a
31 Martie 1916 mi-
ma rut lor se redu-
sese la 396 per-
soane.

în timpul răs-
boiuliii, Crucea Ro-
şie a adus armate-
lor şi populaţiei ci-
vile, următoarele
servicii:

I, A adăpostit
îu spitalele sale
peste 150,000 răniţi
şi bolnavi, repre-
zentând aproxima-
tiv 4.900.000 zile
de spitalizare. . „™.,T nn-m

a. A distribuit, S™AT.A DE XHHMIISRB A CRUCII ROŞII

în cantinele pale
d i n găti , militarilor în trecere, un număr de câteva

5. A adăpostit în liuuireşti 3000 refugiaţi,
6. A transmis, prin birourile sale clin Bucureşti şi

Iaşi, mai mult de 350.000 scrisori sau informaţii
pentru prizonierii de răsboiu şi pentru civili, furii a
socoti cele date prin Buletinul Ciucii Roşii, alcătuind
în total aproximativ 488,000 de fişe, *'

7. A transmis di-
rect sau prin co-
menzi 58.000 eolete
pentru prizonierii
români internaţi
îu lagărele dinţările
inamice; cum a
făcut şi transmiteri
de bani pentru
aceiaşi prizonieri.

1918 —

S I P I U I , CBNTRAÎ, AT, CRUCII ROŞII. BUCUREŞTI

I>ela răsboiu în-
coace, activitatea
Crucii Roşii se
poate împărţi în
următoarele cate-
gorii de preocupări:

a) Strânye-K'U da
fonduri, necesare
pentru clădirea
unui local propriu
şi pentru realizarea
menirii sale.

Cel rnai mare
rezultat bănesc,
este acela al anului
1926 când Societa-
tea Crucea Roşie,
împlinind o jumă-
tate uV veac da
existenţă, i s'au
douat sume al că-
ror total este- de
circa io.ooo.ooo lei.
Cu această &mn&
s'a plătit in mare
parte costul clădirii
inaugurata în toa-
mna anului i<)~7;

b) Revederea,
punerea la punct
şi completarea ma-
terialului spitalelor
mobile, care azi e
terminată;

c) Organizarea de alte formaţii de mobilizare;
ti) Formarea unui corp J~ "'«--"»"» "^«•^«»de

Şi

osebit de pâine. „,i™tiiPri
4. A ajutat In teritoriul ocupat 64.400 prizonieri

cu hrană, îmbrăcăminte sau bani.

sie a organizat o secţie de Cruce Roşie a-Tmerimu,
* - este de a familiariza nouile generaţii
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cu noţiunea de ajutor mutual şi de cunoaşterea re-
ciprocă.

Secţia Tinerimii, îu înţelegere cu secţii de Cruce
Roşie a Tinerimii din. atte ţări, a organizat un schimb
de corespondenţă şcolara, care are concursul autori-
tăţilor şcolare,

De asemenea, Secţia Tinerimii organizează, în
fiecare an, colonii şcolare, graţie cărora mulţi copii
beneficiază de aerul dela munte şi dela mare şi graţie
carata se desvoltă între copii şi simţul de solidaritate;

f) A contribuit la îndreptarea stării sanitare de
după răsboiu, trimiţând în mai mulţi ani de-a-râudul
coloane volante în optsprezece judeţe, cari au îngrijit
14.124 sifilitici şi au dat 33,691 consultaţii şi medi-
camente gratuite, pentru alte boli;

%) A ajutat diferiţi refugiaţi şi a contribuit a
ajuta pe victimele nenorocirilor dela noi şi din alte
ţări.

Iu această privinţă acţiuni de seamă au fost
acele întreprinse în iernele 1928—29 şi 1935—36.

Seceta din verile 1938 şi 1935, venind după câţiva
ani agricoli răi, a. fost pentru Basarabia de Sud o în-
cercare care ei a peste puterile sale, toate rezervele
locuitorilor în bani şi în natură fiind sleite.

In acele împrejurări guvernul a crezut
că era de absolută nevoie a ajutora popu- f.
laţia în ceea ce privea alimentarea co-
piilor şi a bătrânilor neputincioşi şi a K: :
socotit că această operă intra în ca-
drul acţiunii Crucii Roşii Române,

Crucea Roşie nu a pregetat să-şi asume
răspunderea de ambele daţi.

In 1928—29 sJau strâns bani şi ali-
mente în,valoare de 32.082,895 lei din cari:

1.048.000 lei daţi de Centrala Crucii
Roşii;

2.298.704 lei de filialele Crucii Roşii;
9.795.000 lei de diferite ministere;
1.115.689 lei s'a strâns prin şcoli, iar

restul prin bănci şi marele public.
Pe lângă hrană s'a distribuit circa

11.000 perechi opinci şi peste 2000 zăbune
vătuite, la copii.

Prin mijlocirea Crucii Roşii s'au putut hrăni, în
iarna 1928-1929, în 650 cantine sau ceainării, 61.8G0
de copii şi bătrâni, numărul porţiilor servite fiind de
5,301,914. Costul unei porţii a fost deci de 5,37 lei.

In iarna 1935—1936, guvernul a cerut din nou
Crucii Roşii să vină în ajutorul celor ameninţaţi de
foame în judeţele: Vaslui, Fălciu, Tutova, Cahul,
Ismail, Cetatea-Albă, Tigliina şi Lăpuşna.

Făcând iarăşi apel la public, Crucea Roşie a primit
dela acesta şi dela instituţiile de Stat şi particulare
bani, alimente, lemne şi efecte de îmbrăcăminte îti
valoare totală de 82.013.631 lei.

Din acest total s'au cheltuit 55.15S.709 let
pentru hrană, îmbrăcăminte, etc, iar 26.854,922
lei au prisosit,

S'au distribuit în total 12.499.234 porţii de hraneij
10.651.295 porţii de ceai la 125,000 persoane, si s'a
dat îmbrăcăminte la 61.761 copii.

Costul hrănirii a revenit în medie la 3,75 lei de
persoana pe zi, iar al îmbrăcămintei de Q3,68 lei de
persoană,

In afară de aceasta s'au adus 2.245 copii din Ba-
sarabia în restul ţării şi s'au dat ajutoare pentru com-
baterea tifosului* exantematic (32.011 kg săpun şi
10.000 cămăşi).

Ajutorul material ce s'a dat în ambele ocazii a
avut un mare efect moral. Prin sentimentul do în-
tărire ce l-au avut cei loviţi de nenorocire când nu
văzut că sunt ajutaţi îutr'un mod frăţesc şi desin-
teresat, s'a contribuit la înlăturarea prilejurilor de
revoltă sufletească sau de neorânduieli, care, mai cu
seamă în regiuni ca acelea ce au fost ajutorate,
puteau să aibă aşa de rele răsfrângeri. S'au întărit
şi legăturile între diferitele părţi ale ţării, nu numai
între copii, dar şi între adulţi, prin conştiinţa că
din toate părţile ţării, toţi s'au grăbit să le vină îu
ajutor fără deosebire de neam sau de credinţă. S'a
contribuit astfel la înfrăţirea şi între Români, dar şi
între naţionalităţile străine din aceste regiuni şi
Români.

Din prisosul de 26.854.922 lei, rămas din sumele
adunate în iarna 1935/6, Crucea Roşie a cheltuit

O COLONIE DE COPII A CllUCII ROŞII, Iţ)iţ|
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COPII IlASARABliNI ÎNGRIJIŢI Di; 1-'[I,1AI,A OAI.AŢl,

l6.ooo.ooo lei pentru construirea şi înzestrarea a
noua centre sanitare în oraşele: Vaslui, Bârlad, Făl-
ciit, Cnhul, Bolgrad, Ismail, Cetatea-Albă, Tighina
şi Orhei, iar 10.854.922 lei i-a pus la o parte ca fond
de prim ajutor pentru un caz de viitoare nenorocire.

Din celelalte fonduri ale sale, Societatea a construit
tui local 111 valoare de 5,000.000 lei pentru coloniile
de varft, la Mangalia, şi a luat asupra sa construirea
şi întreţinerea a trei centre sanitare şi două băi

COl'lI DABAUAIilîNI ÎNGRIJIŢI 1JR FII,IA!,A BRAŞOV,
3335-1936

populare în Maramureş, în valoare de 5.500.000
lei.

Spre a ajuta bolnavii din spitale, Crucea Roşie a
înfiinţat prin filialele sale, în înţelegere cu medicii
şefi ai spitalelor, asociaţii de prieteni ai Spitalului
menite, în Uluitele permise de medici, a distra pe
bolnavi, a-i încuraja şi a-i ajuta, prin cărţi, scrieri de
scrisori, mici daruri, etc. De asemenea a înfiinţat
în mai multe spitale biblioteci pentru bolnavi.

g-ral r. r.

Jf. a, UlţOINA MATUA I,A CArĂTÂIUI, UANl'pn.OR, IN TIMPUL MARKI,



CASA MUNCII C. F. R.

Casa Muncii C.F.R. —astăzi Direcţiunea Generală
pentru Ocrotiiea şi Ajutorarea Personalului C.F.R. —
este o organizaţie specială, chemată să asigure asis-
tenţa unei anume categorii de funcţionari ai statului,
funcţionam căilor ferate.

înfiinţată încă. din anul 1883, instituţia a trecut
printr'o lungă gamă de prefaceri, marcând o desvol-
tare progresivă, al cărei punct maxim a fost atins
în anul 1930, când a obţinut o totală independenţă
administrativă sub forma de casă autonomă.

EVOLUŢIA CASEI MUNCII

In 1883, Administraţia C.F.R. a înfiinţat o «Casă
de Ajutor» pentru a asigura impiegaţilor inferiori,
lucrătorilor şi servitorilor, precum şi văduvelor şi
orfanilor acestora, ajutoare şi pensiuni în cazurile şi
coadiţiunile anume prevăzute.

Fondurile Casei de Ajutor erau formate din:
1) cotizaţiile pentru pensii de 5% din salariile parti-
cipanţilor; 2) subvenţia guvernului; 3) amenzile în-
casate dela personalul aparţinător acestei Case;
4) donaţiuni şi legate; 5) veniturile produse prin
fructificarea capitalului Casei.

Administrarea Casei de Ajutor se făcea de către
Direcţiunea Generală C.F.R. ajutată de un Comitet.

Paralel cu această Casă de Ajutor s'a înfiinţat, în
1907, « Societatea pentru ajutorul copiilor orfani ai
funcţionarilor şi lucrătorilor C.F.R.».

Fondurile Societăţii se compuneau din cotizaţii,
subvenţii, donaţii, legate, venituri diverse şi nepre-
văzute,

Societatea avea rostul să acorde orfanilor de
funcţionari şi lucrători C.F.R. ajutoare băneşti pentru
alimente, îmbrac aminte, cărţi de şcoală, clu'rii, lemne,
ajutoare medicale sub formă de consultaţii şi medi-
camente şi să înfiinţeze orfelinate, stabilimente de să-
nătate, aziluri şi instituţiuni de educaţie şi instrucţie.

Administraţia societăţii se făcea de către Direc-
ţiunea Generală C.F.R. ajutată de un comitet,

Răsboiul mondial, care a sguduit din temelii
aproape lumea întreagă, a lăsat în ţara noastră urme
dureroase.

Poate mai mult decât tot mecanismul de stat, au
fost sdruncinate şi desorganizate căile noastre ferate,
im numai în ce priveşte materialul inert, cât mai
ales în ce priveşte materialul omenesc.

Personalul Căilor Ferate, istovit de mumn > u | t i : l "
omenească ce i se cerea în timpul răsbonilui, t W t > * 1 ^
de boli, hărţuit de lipsuri şi de greutăţile ilin <'*•" l l t

ce mai mari ale vieţii, era demoralizat, ecimiv *•'•lll~
stituia o primejdie cu atât mai gravă cu efit. iiiJi-;1'*1'"
rile cu caracter social şi mai ales curentele anul li*1-'*"
cari începuseră să-şi facă drum la noi mi ;işlt-f ' * ; t l 1

decât o asemenea stare de spirit pentru înHămi'iiifj:"""u

desordinelor de tot felul.
Trebue să recunoaştem, spre cinstea persniiii! u t n i

Căilor Ferate, că el a avut tăria morală wi ws.i^t*-*
tuturor ispitelor, mărgini udu-se să-şi susţii iii cit I'**
tărîre, dar şi cu disciplinată cuminţenie, K:vi'U<IU*s"*i'il*"

d i i i i f d lli'l i i t
ş p ţ

a căror dreptate şi temeinicie au fost de all.i'c
recunoscute.

In aceeaşi vreme de după răsboiu so unii | i t U H i i
pentru Stat şi marea problemă a reorgidii/iii î i ~.<*
intensificării transporturilor atât pe veclu'iL u ^ t ^ i tlt-
căi ferate, cât şi pe aceea din ţinuturil'j ulipiU1.

Toate aceste consideraţiuni au făcut HÎi ;;<• ••uut««
mijlocul de a se îmbunătăţi starea shijlm:»ilm «Itr
cale ferată, fără să li se mărească salariile, \>v «l*• * 1
parte fiindcă situaţia financiară a ţării nu înj-m t u i u
o asemenea operaţiune, iar pe de altă psutr Iii 1 M li,:i
planul în care se situa această problemă n u m u l t
mai înalt şi reclama cu totul altceva doc fi l. u I L I - H U - -
gare a ei pe latura strict materială,

Soluţia nu putea consta decât în orgmiizuivu , î n
folosul funcţionarilor CF.R., a unei vaste i>|>n«> iji-
asistenţă care, asigurându-le condiţiunilo nuii î » i m i -
de viaţă, să-i pună fiziceşte şi sufleteşte în
de a corespunde cu succes muncii trudnici* [u1

trebuiau sa o presteze şi jertfelor de energic |n* i-u
această muncă le cerea.

Iu asemenea împrejurări şi cu acest scop u I u
naştere Casa Muncii C.F.R. prin decretui-k'K»-1 u
23 Aprilie 1920.

Casa Muncii C.F.R. era condusă şi adiiiinist 1 i
de un Consiliu de'Administraţie şi de un d h w l u r .

Ea era o direcţie specială funcţionând [K< V I I J » ^
Direcţiunea Generală C.F.R., având buget !«'(*l*r i t i
personalitate juridică distincta şi administrai i*> ' M i , *
parată.

Legiuitorul a ţinut din capul locului să-i nw^tU
cât mai precisă independenţă administrativă cri î
mai logică şi mai necesară cu cât menirm t v , " i l ^
Muncii C.F.R. fiind—cum e şi azi —sst rc'tilizf>,4j! ^

**.



CASA MUNCII C. F. R.
54*

fonduri pmpiii, o întinsă şi efectivă operă de asis-
tonţii iu folosul funcţionarilor, ea trebuia încre-
<linţ:itii unui organism special şi de sine stătător.

Nn treimi' sîi KC uite că din punctul de vedere al
iwisW'irţvi, mporttirile dintre Calea Ferată şi perao-
iisihil silii Mint acelea delii patron ia salariat;
<ni, nii'îodnlă uIceLuumi acestei asistenţe n'a fost
ViUuMii d i n i i : do •] iu tron, ci totdeauna de un organism
unii ni, |niN aii ai'fnntiiiw/c interesele acestor tiouâ
Ciilcfioni distincte iii să vegheze la completa îndepli-
nire :i i»Mi|.;;i^ititiilnf fieciux'îa dintre eie, ca şi ia
slrirlii ri'S|H.'ct.iiri' a drepturilor tuturor,

Aş.'t ca. ilîn acest punct de vedere, Administraţia
Cstilni l'i'Tiilt1 î CEISII Muncii având activităţi şi inte-
resr cini ini so puUiau promova sub o singură con-
«lutvn1 otmiunsi, legiuitorul a înţeles că trebuc să asi-
1«uro noului n^ei'.miiâiit de asistenţă o vieaţă şi o
funcţionare independentă, ideie care—după o expe-
rienţă do i o ani —-a dus în 1930 la completa eman-
dpîu-e. ii Casei Muncii şi 1a .transformarea ei în insti-
luţio autonomii.

ORGANIZAŢIA ACTUAU
In uit, ;j şi următorii din legea pe baza căreia

fiinuţtoiiuîizfi - lege publicată în Monitorul Oficial
Ni1, <./) din ;j Mai 1930 '.se arată în amănunt nie-

acestui îttji'/.ămflnt de asistenţă şi felul cum are

Diiiţ'rtiiuii. r. Iţvoluljiîi imislcuţui îneillcnle ÎI Casei Muncii,
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SPITAI,UI, Di; COPII Al. CASKI MITNCU
MlttCItAi

Corespunzând celor 3 mari categorii de ajutoare
instituţia este împărţită în 3 direcţii de specialitate:
ij medicală, 2) de asistenţă şi 3; tehnica, ţi o direcţie
administrativă, cuprinzând serviciile de pură admi-
nistraţie.

Veniturile Casei Muncii provin în primul rând
diutr'o suprataxă de 5% pe care Căile Ferate, exerci-
tând un oficiu de mandatar, sunt autorizate prin
lege s'o perceapă Ia întregul trafic feroviar, apoi din
diverse reţineri din salariul fiecărui funcţionar C.F.R.
arătate detailat în art. 7 din lege, reţineri dintre
cari menţionăm pe cele mai însemnate, şi anume: o
contribuţie de 3% cu titlu de fond de pensie percepută
din salariul tuturor funcţionarilor cotizanţi la Câ a
de Ajutor (adică toţi acei cari nu depind de Casa
Centrală de Pensiuni a Statului), şi o altă contribuţie
de 2% asupra tuturor salariilor pentru susţinerea
Casei de Credit funcţionând în cuprinsul Casei Muncii.
La aceasta se mai adaugă contribuţia Regiei Auto-
nome C.F.R., apoi veniturile imobilelor proprietatea
instituţiei, etc.

ASISTENŢA MEDICALĂ

Instituţia are spitale proprii iu îlucureşti şi anume
spitalul Nr. I, Witting, cuprinzând trei servicii [chi-
rurgie generală, genito-uriuare şi bo!i interne) cu 1200
paturi; spitalul XT. 2 instalat în fostul sanatoriu
Dr. Antoniu ce a fost închiriat pe un termen de 10
ani şi a început sii funcţioneze în Decemvrie 1934.
cu 150 paturi, şi Institutul de Maternitate >.< Regina
Klisabeta» cu 85 paturi, toate aceste aşezăminte fiind
utilate cu tot ceeace progresul a pus ia îndemâna
ştiinţei moderne pentru îngrijirea bolnavilor; apoi
spitalul din Paşcani cu 35 paturi, spitalul din Simeria
cu 50 paturi şi Spitalul de Tuberculoşi din Ruşi-
noasa, înfiinţat în toamna anului 1934. cu 140
paturi.

I,a Bucureşti, Iaşi, Timişoara, Galaţi şi Cluj func-
ţionează câte o policlinică pentru consultaţii medicale,
cele diu Bucureşti, Iaşi şi Timişoara avâud câte o
farmacie şi un depozit de medicamente, şi doua
dispensare la Tumu-Severin şi Chişinău.
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Cum toate aceste aşezăminte sunt totuşi insufi-
ciente. Casa Muncii are convenţii cu Eforia Spita-
lelor Civile, cu spitalele judeţene precum şi cu sana-
torii particulare, spre a îngriji, cu cheltuiala ei, per-
sonalul care nu s'a putut interna în spitalele Casei.

Farmaciile şi depozitele livrează în inod gratuit
medicamente prescrise fie de medicii instituţiei, fie
de medicii CF.E.., iar în localităţile unde instituţia
nu are farmacii, s'au încheiat convenţii cu. farmacii
particulare cari execută ordonanţele medicilor, iar
plata lor se face de Casa Muncii C.F.R.

In fiecare an, Casa Muncii organizează numeroase
colonii de vară, trimiţându-se la munte sau la mare
funcţionarii Căilor Ferate bolnavi precum şi mem-
brii familiilor lor, după ce în prealabil sunt examinaţi
şi triaţi de comisiuui medicale instituite ad-hoc.

Evoluţia asistenţei medicale oferite de Casa Muncii
personalului C.F.R., în ultimii ani, reiese din dia-
grama I,

ASISTENŢA CUI/TURAI.A

Pentru promovarea culturii, instituţia întreţine cu
toată cheltuiala io grădini de copii, 20 scoale pri-
mare, % gimnazii de băieţi şi de fete, un liceu dublu
de băieţi şi fete, 3 cămine pentru copiii ai căror pă-
rinţi funcţionează în localităţile unde nu sunt scoale
de specialitate, o şcoală profesionala, numeroase ate-
liere în cari copiii deprind o meserie, precum şi 2
orfelinate, unul de băieţi şi unul de fete.

Şcoalele funcţionează pe baza unei convenţii în-
cheiate cu Ministerul Educaţiei Naţionale, ca scoale
de stat, urmând legile, regulamentele şi r>rogramele
Ministerului, având dreptul să elibereze certificate
de absolvire.

In ultimii ani s'a dat o deosebită atenţiune la-
turei practice a instrucţiunii prin crearea, pe lângă
şcoalele Instituţiei, a unui număr important de
ateliere.

Atelierele şcoalei funcţionează azi la şcoala de
băieţi Nr. 40 Bucureşti, unde elevii deprind lucrări
de tâmplărie, şi la şcoalele de fete din Piatra-Olt,
Lipnic, Bălţi şi Basarabeasca, unde elevele învaţă
să-şi lucreze singure rufăria şi diverse articole mai
simple de îmbrăcăminte.

Atelierele de pe lângă."orfelinate sunt în plim\
vitate. Cu elevii ultimelor 3 clase supnipiiiuutv d c ;
pe lângă orfelinatul Predeal se execută ivn inf»1

mare parte din lucrările internatului: rqmruii J*"
mobilier, instalaţii, e tc, apoi se confecţiotiea/.ii rufiuU**
încălţămintea precum şi îmbrăcămintea nwosun'i w\\i\ '
nilor.

Atelierele Şcoalei Profesionale Burdujem suni tlu*\"
ca model în ceeace priveşte executarea nu mixt-'*
desăvârşită dar şi artistică a diferitelor luruui <t**
ţesătorie, r uf arie şi croitorie.

Diferite ateliere s'au creat în ultimii ani tji \n- huit-J"*
cămine. Astfel, la Iaşi s'a organizat nu ;i(<-lirf î J 1

care fac ucenicie orfanii cari doresc să imiif/r * *
meserie. După trei ani de lucru, în urma uimi rMiiiifU -
primesc dela Ministerul Muncii carnetul de luiiăl<k I*
şi obţin astfel dreptul să practice meseria pr i*<uit
propriu. Mulţi din ei sunt folosiţi ca lucnUnii H*-*
în Casa Muncii, fie în atelierele C.F.R.

Pe lângă Căminul diu Chişinău activează I n i a t e -
liere de rufărie, croitorie şi ţesătorie, unde minut1!**
absolvente ale şcoalei profesionale din Bimlnjt'iii ^
perfecţionează în meseria ce au îmbrăţişat, o l i i â
după 3 ani de funcţionare, tot în urma unui exiiind»»
brevetul de meserie din partea Ministerului Muncii•

După terminarea cursurilor, aceste orlaiu? un fn*l;
ajutate să-şi deschidă pe cont propriu atolicir,
curându-li-se uneltele necesare.

Odată cu latura practică, s'a dat un avânt mw
educaţiei sportive a tineretului din scoale, prin (vrrt —
tăşia organizată la Predeal, la I,iceul C.F.R. « A u r e l
Vlaicu» din Bucureşti şi la Gimnaziul Paşcani, [>re-

Diagrama 3. Evoluţia asistenţei culturale a CMC!
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cum şi prin străjeria introdusă în toate şcoalele
IiiHlitiiţîiţ

In centrele feroviare importante s'au înfiinţat bi-
blio tuci ct> sunt fiuirte corectate, cec ace înseamnă că
oki nu corespuns cu prisosinţă scopului în care au
fost crout:o.

.Evoiiijin .siiiiu'lor puse In. dispoziţia asistenţei cul-
turalo îu ultimii uin, <le către Casa Muncii, e redată

în diti^nuna II.

ASTSTKNŢA MATK1UA T,A

rVrtsrf de credit

înfiinţaţii prin leRea din Mai 1930, Casa de Credit
nu iji-a putui; începi! activitatea <\<xă£ la i Octomvrie
neduşi mi.

Amintii. îtitîlracttX! s'a datorii; lipsei de fonduri,
iiftd celu ara K.000,000 lei ce rezultau în fiecare lună
din cotizaţiile de 0,5% calculate la salariile perso-
nalului Căilor .Ferate, erau cu totul insuficiente, chiar
pentru cel mai modest început.

Iii faţa unei asemenea situaţii, Consiliul de Admi-
nÎHtraţic! ut Casei Muncii a decis să se doteze Casa
do Crwtlit cu un prim fond de lei 39.100.000 din care
fi'uil putut .satisface 5000 de cereri clin ceîe 25.000
intx'utu titlu T Oetoiuvrie pfuiă la 3 t Decemvrie 1930.

Acost sprijin a continuat să fie o preocupare per-
iiHini'iitîl o or îuKslor de conducere ale Instituţiei şi
îti unii urnmton (it);ţi 811932) s'au mai acordat încă
7<ţ.jjOO.o<)o lei.

Cnsa (le Creclit acordă două feluri de împrumuturi
tiKîiiilmlm1 ei şi anuuie împrumuturi /isc uzuale (de
3 ori pt-'iwia unu salariul brut} şi împrumuturi lu'po-
tccnrc di; maximum 300,000 lei rambursabile în 10,
i"ţ sun 20 inii.

3- InipniimiLuri ncordnte de Cnsa Muncii

so

CAMIERUJ, DE! CONSTRUCŢII P1ÎNTRU FUNCŢIONARI
4 STEAUA D DIN BUCUREŞTI

I*a am/«le fehiri de îniprutmittiri se percepe c»
dobândă de 5% calculată numai la capitalul rămas
de plată, ceeace înseamnă că în măsura în care so
înmulţesc ratele, scade quantunml procentului.

Casa de Credit primeşte şi depuneri voluntari;,
pentru care serveşte «11 procent de 4%.

In decursul exerciţiilor expirate, numărul împru-
muturilor acordate de Casa de Credit până Ui data
de 31 Martie 1937 a fost de 137,282, în valoare totală
de" 1.235,700.715 lei. Evoluţia lor e redată în dia-
grama III.

Din acest număr de cereri 82% aparţin personalului
cu salariul mai mic de 5.000 lei; 15% aparţin per-

Diagrama 4. Evoluţia pensiilor plătite de Casa Muncii

M^oamlei MOvont/tt
4P0

•MO

670

«SO

/

1933-3A (934-35 «35-36

/

4SC

640

1932 ' 1S33 ' 1934 ' 1935 ' 1936 ' «37

sonaliilui cu salariul mai mare de'5.000 lei şi 3 % aparţin
personalului cu salariul mai mare de 15.000 lei.

Capitalul de care dispune Casa de Credit, precum
şi numărul extrem de mare al solicitanţilor do împru-
muturi, n'att îngăduit, cel puţin deocamdată, lăr-
girea cadrului de activitate în sensul de a se putea
acorda împrumuturi hipotecare pentru cumpărări de
terenuri sau de imobile pentru locuinţă. Cu timpul
însă si odată cu desvoltarea firească a Instituţiei, se
va ajunge desigur şi la satisfacerea acestor categorii
de solicitanţi.

Casa de ajutor

Marea majoritate a personalului Căilor Ferate, şi
anume toţi cei cu un grad ierarhic modest, nu coti-
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zează la Casa Generală de Pensiuni a Statului, ci
contribuie numai cu o reţinere de 5% din salariu
la casa lor specială de pensiuni denumită Casa de
Ajutor.

Casa de Ajutor a ajuns să numere un total de
22.900 de pensionari, cărora le plăteşte, cu titlu de
pensie, o suma anuală de aproape 500 milioane lei
(Vezi diagrama IV).

Osebit de toate acestea, Instituţia mai acordă
ajutoare băneşti pentru cazuri de boală, naştere,
deces, pentru taxe şcolare, alimente şi îmbrăcă-

• minte, a căror importanţă reiese din diagrama V,

Construcţiile

In 236 staţii şi pe lângă 146 depozite de locomo-
tive ce s'au indicat de Regia Autonomă C.F.R., Casa
Muncii a înfiinţat şi întreţine pentru uzul personalului
Căilor Ferate dormitoare colective, camere de re-
zervă şi băi, asigurând astfel un traiu omenesc per-
sonalului în serviciu şi dându-i posibilitatea unei
cazări civilizate.

In fine, prin. Direcţia Tehnică s'au construit şi
se construesc imobile, locuinţe care se dau în folo-
sinţă personalului.

Astăzi Instituţia posedă parcuri şi pavilioane în
aproape toate centrele importante de cale ferată,
unora dintre aceste pavilioane li s'a dat întrebuin-
ţare administrativă, iar altora destinaţia de locuinţe
puse ia dispoziţia funcţionarilor Căilor Ferate.

Acestea însuma în Bucureşt i un total do loJ)**
apartamente locuite de personalul C.F.R. şi 250 m i i "
strucţii în tot restul ţăr i i , toate la u n Im: jiviiiiil "
valoare de peste 1 mil iard şi j u m ă t a t e .

Ca realizări i m p o r t a n t e în t impul din uvnu\ fîVlM'*
solarium-ul modern construi t la Sanatoriul .ku;;tMit;H*lj>
o lucrare excepţională care a costat 2.4111.nm !••''
dormitorul din s taţ ia F e t e ş t i în valoare de 4,M,'}u.( u»ti Iv i -
cel din Adjud de'1.761.551 lei, căminul din 'Ini»»*
Severin (1.465.180 lei), şcoala Turnu-Roşu (.S.I, |H,\-"-7

Diagrama 5. Ajutoare acordate de Oisu Hulirii
/e/ Scara loqarifinicâ rfv

zo.cxx>.oo3\ n *

mooom
acoaooo
SCOO.CCO
7.000,000
G.OOO.CO0
£Gx>.ax>

3000,000

zccacoo

tcmooo
9CO.00O
3O7.000
700000

soaooo
smcco

4CQCCO -

3CO.000\

1933-36 1936.-35 1935-36 1936-37

lei), amenajarea spitalului Simeria (r.ooo.non I f i ) ,
pentru a nu mai vorbi de celelalte numerosiHi1 lin'n'ni.

Credem că avem dreptul să afirmăm rit, di»f • *
fiind realizările sale, Casa Muncii şî-a îndeplinii, u n
prisosinţă menirea. Personalul Căilor Ferato JHHIU* fj
convins că va afla totdeauna, îu opera ei, atwjinsf (îol | «
citadine şi aceeaşi înţelegere a multiplelor Jui

/. ii.

PIATRA D33 MORMÂNT A T,UI ŞTEFAN C m , MARE. aiANĂSTIftEA PUT2*A
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Ui 'Wi i p i i u 
c i f i l i t n l u i 

fost. introduse în Veehiulf 
orgauii'.area meseriilor] 

•mi iuui :,•! asii-iii-iirilur n iunn lo roş t i », din J<)T/JÎ 
După tnuiinuiva râsUiului, legea mai sus inen-

;i rinit'nitiKt Mă l'ic iiplicat.ă numai in vechiul 
Ki',<at şi Martarîtl)iii, unde a fost extinsă începând 
tli'hi iy Aprilit' K).M. 

In Transilvania s'a aplicat, în continuare, «Legea 
XIX H]!u;liinră din ujn? pentru asigurarea salaxia-
(ilrtr indtiMlnali ţii «niiurdafi, hi ca/, de boală şi 
utvMent i>, iar iu Hucuvina au rămas în vigoare 
Iţyjlc aiuitiiiuv «lin i.'Wy, i«HK şi inixj, referitoare la 
risrfitilc de bu;ilâ şi accidente t\v muncă. 

l.'nnlupiiva regimurilor de unii sus, într'im sistem 
de usii'Mirare unitar ]ic to;ilă ţarii, s'a făcut jirin le-
jţi'ti de unificau* din K Aprilie I*JJ,J. 

I'.VCIJ'ŢIA ASHHJRĂRILOR 

în njr.-! puţine ţ.i'iri reuţ;ÎHera ,să pună în apli-
:i!ii|ţiirarilc sueiale, eu loatîl vădita lor necesi-
Asllr'l, |j;iu;i Ja ij)1:rin)iiiwoî! ei ÎJI Komânia, 

mimi dr iiivtilîiiittili: iji heUrtiue/e a. marcat 
cK' ciupi': (ieniiaitiii (i^flH), Anglia ( i y n ) , 

Idiscnihnrn (n>u) , Uuiiiânia (njta). Astfi/.î, aceasta 
lamura de <!c atuiţurai'c OHIC răspândită aproape în 

jfiiilr rivilixiilr. l>!ijw emu HC vwle ţara nofistnl 
it, în ordine ciitiuilogică, lotrul al patrulea. 

Asii'jiiviyn dt~ Umilit şi mulcrnihUe a I<wt legiferată 
în ordinea următoare: (lerniania (1NN3), Austria 

tii^miii (tK(|i), I.uxeiiihiU'jţ (U)DT), Norvegia 
) i l (ifjiK/), SciI)i;i {it)io), Aujţlia ( f j i i ) . <̂ a l w i K»)f l 

tiia (H)iii). T i 1 l u uniistră oeupfi, de dala aceasta, 
IIUTII ni Dplidra. 

In sfârşii, în nvsi ce priveşte asigurarea contra 
HixiitfuU-hr (t<: mumii, legiferiită în România în 
U}V.'., u Cosi: picmliitfi d<.: )cgc;i guniiiniii din 1884 
4 tic iict'lcii din Austria (TM7), Norvegia (1894), 
i-inluiidu (iHi);î), Italia (iHrjK). Olanda (1901), 
C-iveiii (nin:j,). J*»ixoinhiir« (u)m), Danemarca (1905), 
llnj-iiuia {î'jo-/). Seriiiii (KJIO) iji Elveţia (icjn). De-
U'iiiiircut <• rit iwwt M do «sifţurare a precedat pe 
lo:ili' rt-lclalte. J'Aplieiiţiu so (liitorcştc faptului că 
lU'dticiibil de iimucă, finul cu totul neprevăzut şi ne-
Siimiml iiulinţa Hidariatului să HCÎ adapteze unui nou 
M de viaţă, voLiHtitue cel iutii primejdios nsc din 
câmpul unturii. 

Se înţelege clela sine că necesitatea asigurării în 
potriva acestui risc este mai puternic resimţită 111 
ţftrile industriale, explicandu-se astfel de ce ţara 
noastră, a cărei populaţie se ocupă în cea mai mare 
parte cu numea agricolă, ocupă în ceea ce priveşte 
introducerea asigurării împotriva accidentelor, locul 
al treisprezecelea în ordine cronologică. 

Cu privire la evoluţia acestei ramuri de asigurare* 
mai trebue să menţionăm că riscul asigurat —- acci¬ 
dentu l— a căpătat cu trecerea timpului un cuprins 
din ce în ce mai larg. La început, despăgubirile se 
acordau numai pentru accidentele de nmiiat, pro¬ 
venite în timpul când salariatul îşi exercita pro¬ 
fesiunea. In •prezent, prin legea noastră de asigurări 
sociale (1933) nu se mai face nici o dtuwehire intre 
accidentul survenit în timpul muncii sau intr'alte 
împrejurări. Despăgubirea acordată este aceeaşi. 

Riscurile asigurate. Legea clin 1912 instituia un 
regim de asigurări, cuprinzând următoarele riscuri: 

a) Boală, maternitate, deces; 
b) Invaliditate din boală şi bătrâneţe; 
c) Accidente de muncă. 
Acestea erau riscurile asigurate în vechiul Regat 

şi Basarabia, până la punerea în aplicare a legii de 
unificare din 8 Aprifie 1033. 

In Transilvania, până la data de mai sus, erau 
asigurate următoarele riscuri; 

a) Boală, maternitate şi deces; 
b) Accidente de muncă. 
Legea maghiară XIX din 1907 nu cuprindea pen¬ 

siile de invaliditate şi bătrâneţe. Acest neajuns era 
însă în parte înlăturat prin existenţa unor case spe¬ 
ciale de asigurare pentru minieri, numite <• Rru-
(terlade». 

Casele miniere se refereau însă numai la o /roefiime 
din populaţia salariată din Transilvania 

J)e aceea, a fost nevoie să se vină cu o nouă lege, 
din 28 Mai 1932, care să extindă asigurarea de 
invaliditate şi bătrâneţe din vechiul Regat si iu 
Transilvania, în aceleaşi condiţiimi. 

Prin legea de unificare, din 8 Aprilie 193.Î. <--ele 
trei grupuri de riscuri au rămas neschimbate;. S'a 
introdus, în plus, o pensie pentru urmaşii pensio¬ 
narilor şi s'a lărgit noţiunea de accident de numea. 
• Câmpul asigurărilor. Pâţtă la punerea 111 aplicare 

a legii de unificare, câmpul asigurării vana după 
natura riscului asigurat. 
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Astfel, în vechiul Regat, erau asiguraţi la riscul 
de boală şi invaliditate meseriaşii cu pregătire de 
meşteşug, lucrând pe cont propriu sau mi, precum 
şi muacitorii sau lucrătorii fără pregătire specială, 
muncind în fabrici, mine, cariere, exploatări de pă¬ 
duri, precum şi în orice întreprindere industrială. 

I,a riscul de accidente erau asiguraţi mimai sala¬ 
riaţii angajaţi în industrii şi meserii, cari întrebuinţau 
motoare. Toţi aceşti salariaţi trebuiau să lucreze 
în calitate de muncitori necalificaţi, lucratori, şefi 
de echipă, supraveghetori şi meşteri, sau să aibă o 
ocupaţie asemănătoare cu cele de mai sus. 

Câmpul asigurărilor din vechiul Regat, anterior 
legii de unificare, s'a mai lărgit şi prin legea din 
18 Mai 1932, prin care au fost introduşi în asigu¬ 
rarea de boală şi invaliditate funcţionarii din in¬ 
dustrie şi comerţ cu un salariu mai mic de 6000 lei. 

Iu Ardeal, câmpul asigurărilor era la fel de întins. 
Muncitorii agricoli făceau parte, conform legii din 
17 Octomvrie 1932, diu asigurarea facultativa. 

REGIMUL ACTUAL AL ASIGURĂRILOR 
ASIGTJK.A.R1U OBUGATQRIF, 

In prezent, în baza legii de unificare din 8 Aprilie 
1933» intră în asigurarea obligatorie: 

a) salariaţii din întreprinderile industriale şi co¬ 
merciale, publice sau particulare, ale ' căror salarii 
lunare nu depăşesc limita de 6000 lei, stabilită de 
Adunarea generală a Casei Centrale de Asigurări 
Sociale; 

b) ucenicii şi practicanţii întreprinderilor indu¬ 
striale, comerciale, publice şi particulare, indiferent 
dacă primesc sau mi salarii; 

c) membrii familiei patronului, cari îndeplinesc în 
mod obişnuit în întreprindere un serviciu, chiar 
dacă nu primesc vreun salariu, cu excepţia soţiei 
patronului; 

d) meseriaşii patroni; funcţionarii organizaţiilor 
profesionale de salariaţi recunoscute persoane juri¬ 
dice, înscrişi ca alegători în colegiul respectiv al Ca¬ 
merelor denumea; cei cari lucrează Ia domiciliul lor, 
singuri sau ajutaţi, pentru unul sau mai inului pa¬ 
troni (lucrători la domiciliu); cei cari lucrccixît pe 
contul lor, la domiciliul clientului (adică lucrători 
independenţi). Toţi aceştia, indiferent de câştigul lor; 

e) servitorii; 
/) salariaţii străini cari lucrează îu ţară, ducă nu 

depăşesc în salariu limita de 6000 lei lunar; 
g) salariaţii unei întreprinderi din România, între¬ 

buinţaţi temporar în străinătate, dacă nu au fost 
asiguraţi în baza legilor Statului în care au test 
trimişi. 

Se exceptează dela obligaţia de a fi asiguraţi: 
Salariaţii supuşi legii generale de pensiuni; -
Salariaţii întreprinderilor publice, cari se găsesc 

asiguraţi la Case speciale, funcţionând pe temeiul 
unei legi; 

Bătrânii care au depăşit vârsta de 65 de ani; 
Adunarea generală a Casei Centrale de Asigurări 

Sociale, la propunerea Consiliului de Administraţie 
şi cu aprobarea Consiliului de Miniştri, va putea 
introduce în asigurarea obligatorie noui categorii 
de asiguraţi. 

In prezent, nu intră îu asigurare salariaţii agricoli. 
Persoanele care intră în categoriile mai SUS euu-

CA.SA CBNTHA7,Ă A. ASlGi:ilĂllII,OE.: 
BUCUREŞTI 

, NC s. 
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merate fac parte diu toate ramurile de asigurări so¬ 
ciale şi anume: boală, maternitate, deces, invali¬ 
ditate de orice natură, bătrâneţe. 

ASIGURAREA FACULTATIVĂ 

In această asigurare pot intra persoanele cari au 
contribuit cel puţin 52 săptămâni, în ultimii doi ani, 
iar lucrătorii sezonieri cel puţin 26 săptămâni, în 
acelaşi interval de timp, înseriiudu-se cel mai târziu 
în decurs de patru săptămâni dela întreruperea 
asigurării obligatorii. 

Soţiile asiguraţilor obligatorii, de asemenea, pot 
iutrti în asigurarea facultativă, dacă nu au împlinit 
50 de ani şi sunt găsite sănătoase de către medicul 
asiguraţilor sociale. 

Drepturile asiguraţilor facultativi sunt aceleaşi 
cu ale asiguraţilor obligatorii, cu următoarele con¬ 
diţii : 

Dacă au cotizat 6 săptămâni, au drept la îngrijiri 
medicale, medicamente şi ajutor bănesc de boală; 

După o cotizaţie de 52 săptămâni, au drept la 
ajutor de lehuzie sau înmormântare; 

După o cotizaţie de 400 săptămâni, au drept k 
pensie de invaliditate. 

Dreptul la pensia de accident ia naştere după 
prima săptămâna de cotizare. 

Asiguraţii facultativi cari au fost în asigurarea 
obligatorie, trecând în asigurarea facultativă, con-
tribue la ultima clasă la care au cotizat îu timpul 
din urmă. 

SoţiiJe asiguraţilor contribue la aceeaşi clasa cu 
soţii lor asiguraţi obligatoriu. 

Cotizaţia este în întregime îu sarcina asiguratului 
facultativ şi se plăteşta prin lipire de timbre a căror 
anulare se execută, cel puţin odată pe lună, de către 
Oficiile sau Casele de Asigurări Sociale. 

CASA CENTRAU A ASfGUUAK.n,OK: llIţL'OZITOI, CljNTRAt, 
DE CAMlNTii 

CASA. CEÎN'fKAr,! A ASIGUltA Rrr,OR: DISPENSARUL Nt, 3, 
BUCUREŞTI 

FONDUIv ASIGURĂRILOR 

Veniturile asigurărilor sociale provin din: cotizaţii; 
contribuţii suplimentare; contribuţia Statului; diverse 
venituri. 

Cotizaţii. Asiguraţii sunt împărţiţi, după salariile 
lor. în 5 clase de cotizare, pentru fiecare clasă fiind 
stabilit un salariu mijlociu, ca salariu asigurat, după 
cum urmează; 

Salariu mijlociu Cotizaţii 
Clasa zilnic asigurat sfijytÎLtiiâitftle 

—: în lei )« Ici 

I 17 6 

ÎI 35 12 
III 62 22 
ÎV 90 30 
V I2'J 36 

Perceperea cotizaţiilor se face: pentru întreprin¬ 
derile mici prin lipirea de timbre de asigurare îti 
carnetele de asigurare, iar pentru celelalte întreprin¬ 
deri prin reţineri asupra listelor de plata salariilor. 
Primii, la începutul fiecărei săptămâni de lucru, 
prin patronii respectivi, lipesc şi anulează timbrele. 
Ceilalţi .prin înaintarea de copii a listelor de plată 
Casei de Asigurate, în. care liste sunt calculate coti¬ 
zaţiile datorate de asiguraţi şi patronu lor. 

Cotizaţiile se achită pe săptămâni întregi, chiaT 
dacă asiguratul nu a lucrat toată săptămâna. Ele 
sunt suportate, îu părţi egale, de patroji şi sa¬ 
lariat. 

Contribuţii suplimentare. Patronii, cari pe listele 
de plată au mai mult de 10 angajaţi (ucenici, calfe/ 
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lucrători sau funcţionari), varsă 1,20% din totalul 
salariilor efectiv plătite, Caselor de Asigurare; 
această contribuţie cade numai în sarcina patro¬ 
nilor. 

Statui cotitribue cu o sumă fixă, în valoare de 
80 milioane Iei anual. In afară de acestea, Statul 
mai contribue cu plata salariilor pentru o parte din 
funcţionarii administrativi. Valoarea acestei contri¬ 
buţii este de aproximativ 45 milioane lei anual. 

Toate aceste venituri constitue un fond comun 
al asigurărilor sociale. 

Din acest fond se repartizează: 

40% pentru asigurarea de boală, maternitate, deces. 
40% pentru asigurarea de invaliditate, bătrâneţe, ac¬ 

cidente. 
7% pentru fondul de reasigurare şi reajutorare. 
6% pentru fondul general de rezervă. 
7% pentru cheltuielile de administraţie ale Casei 

Centrale, 

ORGANIZAllIJA ADMINISTRATIVA A CASEI 
ASIGURĂRILOR 

Casa Centrală a Asigurărilor Sociale 

, • Ca organ central de îndrumare şi control al operei 
.asigurărilor scciale, s'a instituit Casa Centrală a A-
sigurărilor Sociale, care funcţionează în cadrul dispo-
ziţiunilor .legii din 8 Aprilie 1933, pe lângă Minis¬ 
terul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, ca insti¬ 
tuţie autonoma. 

Organele de administraţie şi conducere ale Casei 
•Centrale fl Asigurărilor Sociale sunt: Adunarea Ge¬ 
nerală; Consiliul de Administraţie; Direcţia Gene¬ 
rală, ; iar ca organe de control, comisarul Guvernului 
:şi Comisia superioară de Control. 

Casele de Asigurări Sociale 

Asigurările sociale sunt organizate prin instituţii 
regionale, denumite «Casa Asigurărilor Sociale », In 
prezent sunt 32 . de Case. 

Ele sunt mutualităţi autonome, cu cel puţin 
10.000 membrii asiguraţi, funcţionând ca instituţii 
publice şi având următoarele organe de control şi 
conducere: Consiliul de Administraţie; Comisia de 
Cenzori; Directorul Casei. 

Casele de Asigurări Sociale au următoarele atri¬ 
buţii : 

Administrează fondul destinat asigurărilor de boală, 
maternitate, deces şi plata ajutoarelor băneşti de tot 
felul; eliberează cărţi-chitanţe, cărţi de asigurare, în¬ 
casează cotizaţiile, controlează şi urmăresc, ţin evi¬ 
denţa membrilor asiguraţi, ţin contabilitatea în par¬ 
tidă dublă a averii Casei, execută toate măsurile pri¬ 
vitoare la asigurări, ţin evidenţa şi întocmesc sta¬ 
tistica asigurărilor. 

Oficiile de Asigurări Sociale 

In localităţile în care se găsesc cel puţin 500 de 
asiguraţi se pot înfiinţa oficii de asigurări sociale, 
care vor funcţiona sub conducerea şi controlul 
Caselor de Asigurări Sociale, pentru operaţiuni de 
încasări şi plăţi, eliberarea cărţilor-cliitanţe şi orice 
operaţiuni fixate de Casele de Asigurări sau Casa 
Centrală. 

INSTITUTUI, DE CHIK.UR.OIE t RIÎGIÎI.IÎ CAB.0I, II » BUCUH.TÎŞTI 
SAI.A DE RADIOGRAFIE Şl TKATAMENTIţ DE RADIOTIIEH Arilî 
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DREPTURILE ASIGURAŢILOR 

l,a îngrijirea medicală au dreptul: 
Asiguratul cu toată familia lui, dacă 

conviefuesc în aceeaşi casă, şi anume: 
soţia, copiii minori până la 18 ani şi 
chiar peste 18 ani dacă sunt infirmi; 
deasemenea părinţii asiguratului, în ne¬ 
putinţă de muncă. 

Asiguratul bolnav are drept la 26 de 
săptămâni de internare îu spital, durată 
cate poate fi prelungită până la 52 săp-
t3.niA.ni, dacă situaţia financiară 11 Casai 
de Asigurare permite această prelungire, 

Dacă în localitatea uncie se află asigu¬ 
ratul nu există medic şi farmacie a asi¬ 
gurărilor sociale, asiguratul va primi, 
pentru suma cheltuită cu îngrijire medi¬ 
cală şi medicamente, un quantum în 
bani, după un tarif stabilit. 

Membrii familiei asiguratului au dreptul 
la întreţinerea în spital cel mult patru 
săptămâni, iar daca asiguratul ccmtribue 
cu 25% din costul de internare, membri 
familiei asiguratului au dreptul să fie internaţi până 
la 20 săptămâni în spitalele Ca.sei Centrale. 

Ajutoare băneşti 

Ajutoarele băneşti se acordă cu aprobarea Consi¬ 
liului Casei de Asigurare şi cu avizul favorabil 
al medicului-şef. 

Asiguratul are dreptul şi la ajutoare băneşti pe 
timpul cât este bolnav, şi anume 50% din salariul 
mijlociu asigurat. Pentru primele 7 zile i se dă sa¬ 
lariul întreg plătit de către patron, apoi în baza 
certificatelor medicale, cel mult 26 săptămâni pentru 
aceeaşi boală şi 36 săptămâni pentru boli diferite, 
în cursul a 12 luni. 

Diagrntna 1. Populaţia siaigursita în raport cu populaţia 
geticnilrl a ţării 
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CASA DLÎ ASîGUKAUE DIN CI,UJ 

Iu caz de accident, se dau ajutoare până la vinde¬ 
carea sau consolidarea leziunii. 

Asiguraţii au dreptul la ajutor bănesc dublu, în 
ea/.ul când Casa de Asigurare na poate să le acorde 
tratament medical şi medicamentele trebuitoare, 

Dacă situaţia financiară a Casei de Asigurare per¬ 
mite, se poate prelungi termenul de 26 săptămâni, 
la 52 pentru aceeaşi boala, când asiguratul nu are 
drept la pensia de invaliditate. 

Ajutoarele băneşti se acordă cu anticipaţie, pe 
6 săptămâni, când asiguratul merge într'o localitate 
climatică sau balneară, unde nu se găseşte •medical 
asigurărilor. 

Nu se acordă ajutor bănesc pe timpul cât asigu¬ 
ratul este trimis la băi, internat în sanatoriu sau spital. 

Dacă asiguratul şi-a provocat rănirea sau îmbol¬ 
năvirea intenţionat sau printr'o culpă gravă, delicte, 
bătăi, etc, nu arc drept la ajutoare băneşti, familia 
însă poate primi 50% clin ajutca-ele legale dar 
numai în cazul când era întreţinută de asigurat. 

Ajutoarele băneşti ce S2 acordă simt; 
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Ajutoare în caz de makmiUitc 

Asigurata, care a contribuit cel puţin 26 săp¬ 
tămâni în ultimele 12 luni îuaînte de facere, are 
drept la îngrijire cu' medic, moaşe, medicamente; 
la ajutor bănesc de sarcină şi lehuzie pe timp de 12 
săptămâni, dintre care cel puţin 6 săptămâni înainte 
de naştere; la ajutor de alăptare pe timp de 6 săp¬ 
tămâni (dacă îşi alăptează singură copilul); la in-
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Dacă asiguratul a contribuit 200 săptămâni înainte 
de întrerupere, dreptul renaşte după cel puţin IQO 
săptămâni de cotizare. 

Nu se socoteşte întrerupere timpul în care asi¬ 
guratul nu a cotizat fiind sub drapel sau bolnav cu 
drept Ia ajutoare băneşti. 

Quantunnu pensiilor lunare, după clasele de coti¬ 
zare este pentru fiecare clasă: 

I 400 lei 
II 450 lei 

III 500 iei 
IV 550 lei 
V 600 lei 

1,0. aceste cote fixe se adaugă o parte variiiliilâ, 
egală, cu 3 lei anual pentru fiecare săptămână coti¬ 
zată peste minimul de 200 săptămâni. 

In cazul morţii asiguratului, au dreptul la pensie: 
soţia, 50% din pensia soţului, dacă este în neputinţă 
de a munci; copiii legitimi, adoptivi, recunoscuţi, 
până la 18 ani, la 1/i din pensia asiguratului, numai 
dacă sunt săraci şi dovedesc aceasta cu acte <!e 
paupertate. 

Diagrama 3. Ajutoare băneşti şl cheltuieli du asistenţii 
socialft 

ternare în maternitate. Pe timpul cât este internată, 
asigurata are dreptul numai la 50% din ajutorai 
bănesc, dacă are familie pe care o întreţine. 

Soţia unui asigurat are drept la îngrijire cu medic, 
moaşe, medicamente, pansamente, dacă soţul a con¬ 
tribuit cel puţin 52 de săptămâni, în ultimii doi ani. 

Eventual, i se poate acorda, pe cel mult 6 săptă¬ 
mâni, cu aprobarea Consiliului de administraţie, 
50% din ajutorul bănesc de boala cuvenit asiguratului. 

Ajutoare în caz de deces 

Se acordă după o cotizare de cel puţin 26 de 
săptămâni, în ultimii doi ani. 

In cazul când asiguratul a contribuit la mai multe 
clase, ajutorul se va stabili după clasa care va co¬ 
respunde mijlociei cotizaţiilor, 

Quantumul pe clase este: 

I 2000 lei 
II 3000 lei 

I I I . % , 3500 lei 
IV , * . . . . . . . 4000 lei 
•V 5000 lei 

. Pensia penlm invaliditate 

Dacă după îngrijirea medicală s'a" stabilit o 
incapacitate de muncă mai mare de 2/3, asiguratul 
are dreptul la pensie de invaliditate, in cazul când a 
contribuit, în mod regulat, în asigurare, minimum 
200 de săptămâni, câte cel puţin 16 săptămâni în 
fiecare an. . ' 

In caz de întrerupere, .dreptul renaşte după o 
nouă. cotizaţie de'200 săptămâni, 
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Pensia de accident 

In caz de accident, orice asigurat are drept la 
pensie de accident, clacă a rămas cu o incapacitate 
de muncă mai mare de 20%, la data vindecării 
leziunii. 

Pensia de accident va fi egală cu 2/3 din salariul 
asigurat, pentru o incapacitate totală, iar pentru 
incapacitate parţială se va reduce proporţional. 

Se consideră salariu asigurat mijlocia salariilor 
asigurate dia ultimele 12 luzii. 

Pensii pentru urmaşii accidentatului 

Dacă accidentatul moare în urma accidentului, ur¬ 
maşii săi au dreptul la pensie în modul următor; soţia, 
până la moarte sau recăsătorire, are dreptul la 20% din 
salariul asigurat ce primea soţul decedat; soţul supra¬ 
vieţuitor, în cazul când este incapabil de muncă, 
primeşte de asemenea 20% din salariul asigurat al 
soţiei sale; copiii legitimi sau adoptivi, până la 18 
ani, au dreptul fiecare la câte 20% din -salariul asi¬ 
gurat, ajungând împreună îa un maxim de 40%. 
Tot în aceste condiţii intră şi nepoţii şi fraţii asigu¬ 
ratului decedat; copilul dovedit orfan de ambii pă¬ 
rinţi primeşte 30% din salariul asiguratului; pă¬ 
rinţii asiguratului, cari au fost întreţinuţi de acesta, 
au dreptul fiecare la 20% din salariul asiguratului. 

Pensiile mi se pot urmări şi nu se pot ceda nici 
parţial, nici total. 

Ele încetează; când pensionarul a fost expulzat 
din ţară; când pensionarul a produs acte false, 
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In caz. de cumul ele pensii se acordă o singura pensie 
şi anume cea mai mare. 
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REGIMUL GENERAL AL PENSIILOR 

Pensia este o sumă de bani pe care Statul o ser¬ 
veşte Umăr foştilor săi funcţionari sau urmaşilor lor, 
în anumite condiţii. 

In sistemul nostru, obligaţiunea de plată a pensiei 
izvorăşte clin lege. Bazele şi cotitatea acestor aloca-
ţiuni sunt fixate de legiuitor. Câtă vreme dreptul de 
pensie este eventual, cotidiţiunile lui pot fi modifi¬ 
cate prin lege. "Funcţionarul nu poate invoca la regu-
larea drepturilor la pensie dîspoziţîunile mai favo¬ 
rabile, care au fost în vigoare în momentul intrării 
sau în CVIÎSUV funcţiunii. 

Doctrina română recunoaşte pensiunea ca un drept 
al funcţionarului, nu ca o liberalitate, chiar când e 
superioară capitalizării varsămintelor. Iar în măsma 
în care fondurile simt furnizate prin sacrificiul tezau¬ 
rului, pensiunea este remunerarea serviciilor trecute. 

Pensiile publice se acordă pe baze contribuitive savi 
nu, după cum se aplică sau nu reţineri pentru fondul 
de pensii din .salariile funcţionarilor aflaţi în acti¬ 
vitate. 

Principiul general consacrat în ţara noastră este 
acela al acordării pensiilor pe bază de reţineri din 
salariile funcţionarilor. 

Reţinerile sunt obligatorii pe toată durata serviciului. 
Un funcţionar nu se poate opune la facerea lor, moti¬ 
vând, aceasta prin renunţare la pensie, şi nu poate 
cere restituirea lor ci numai dreptul Ia pensie în condi-
ţiunile legii. 

Reţinerile îşi pierd cu totul individualitatea, ele 
constittie în totalitatea îor doar o parte a bugetului 
pensiilor, acesta acoperiudtt-se mai ales din larga 
contribuţie a Statului. Fondul pensiilor se votează 
anual de Cameră şi se alimentează din resursele ordi¬ 
nare ale bugetului general al Statului. 

Constituţia noastră înscrie în art. 113 principiul 
că ((nici un fond pentru pensiuni sau gratificaţiuni 
în sarcina tezaurului public nu se poate acorda decât 
în virtutea unei legi 1). 

Legile de organizare ale serviciilor publice sta¬ 
bilesc, în general, nuinai drepturile funcţionarilor 
la pensie, iar legea generală de pensiuni, condiţiunile 
de acordare şi regimul pensiilor în vigoare. 

Stabilirea individuală a pensiei de bază, precum şi 
acordarea indemnităţii de scumpete care la un loc 
alcătuesc pensia de plată, se îac: prima pe cale juris-
dicţională, iar a doua pe cale administrativă, în con¬ 
formitate cu dispoziţiile legii generale de pensii. 

In afară de pensia de serviciu care se bazează pe 
reţineri, sistemul nostru mai cunoaşte pensiile ile 
răsboiu, pensiile viagere şi recompensele naţionale, 
cari se acordă pe alte baze,' complet diferite de pen¬ 
siile contributive. 

Acestea se recunosc prin legi speciale sub forma 
unui drept de despăgubire din partea naţiunii recu¬ 
noscătoare sau ca recompensă pentru servicii excep¬ 
ţionale aduse Patriei. Legile acestea au un caracter 
personal şi excepţional. 

EVOLUŢIA REGIMULUI PENSIILOR 

Vechea administraţie a Principatelor tul cunoştea 
un sistem de pensii, după cum nu cunoştea nici 
noţiunea salarizării. Slujbaşii civili şi militari erau 
răsplătiţi cu onoruri şi demnităţi, prin înfiinţarea de 
dregătorii pe lângă Curtea Domnească. 

• Pentru serviciile trecute sau excepţionale, Domnul 
acorda unora dintie slujbaşii săi, aflaţi în graţia sa 
ocazională o răsplată în natură. 

Mai târziu, când apare Visteria care se confunda 
cu. caseta sa particulară, Domnul acorda tot tlupa 
bunul său plac şi odată pentru totdeauna, diverse 
sume de bani, pentru recompensarea anumitor serviciu 

Noţiunea pensiei, ca o cheltuială publică, apare 
pentru prima dată în istoria finanţelor noastre pu¬ 
blice în anul 1766, în bugetul de clielttieli al Mun¬ 
teniei, în art. 18: «Pensiunile boierilor şi ajutoare 
pentru săraci». Interesant de remarcat este că m 
tabela de cheltuieli a Moldovei pe anul 1770, pen¬ 
siile nu figurează sub această denumire, ci sub denu¬ 
mirea de «mile», ceea ce dovedeşte concepţfiniea 
epocei asupra acestei noţiuni. 

<i Casa Milelor »introdusă în secolul XVIII clin care 
Domnul acorda ajutoare, era o instituţie distinctă 
de fondul pensiilor. Dovadă, că erau pensionari cari 
după ce primeau regulat suinele acordate clin fondul 
pensiilor, mai cereau pensii viagere sau chiar împăr¬ 
ţiri dela cutia milelor»1). 

Neexistând nicio legiuire în această privinţă, pen¬ 
siile se acordau printr'o procedură foarte simplă. 
Solicitatorii se' adresau cu jalbe direct Domnitorului, 
care încuviinţa printr'un «pitac» sau «carte » o sumă 
oarecare drept pensie sau ajutor. Dar de cele 111 ai 

*) A, D. Xenopol: «Istoria Românilor *, voi, I I pag. 16G. 
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multe ori, pitacul pornea direct din iniţiativa Dom¬ 
nului. 

Regulamentele Organice reglementează pentru prima 
dată, regimul pensiilor în ţara noastră. Sub imperiul lor 
se întocmesc legiuirile privitoare la pensii, punân-
dn-se capăt liberului arbitrariu al Domnului. 

Odată cu vechile privilegii se desfiinţase şi insti¬ 
tuţia seutelnicilor şi posluşnicilors), acordându-se în 
schimb persoanelor în serviciul cărora fuseseră, a 
despăgubire în bani, drept pensie viagera. Pentru 
văduvele jupânese suma se reducea la jumătate. 

Regulamentul pensiilor în Muntenia reglementa 
pensiile seutelniceşti, pensiile boierilor şi cucoanelor 
văduve şi pensiile funcţionarilor publici (slujbaşilor 
obşteşti). 

Pensia căpăta un caracter viager şi era calificată 
ca o răsplată cuvenită funcţionarului Statului, dato¬ 
rată de naţiune .şi se acorda pentru vechime de ser¬ 
viciu şi pentru invaliditate. 

Pentru « vreo deosebită slujbă » Domnul putea ho¬ 
tărî, împreună cu Obşteasca Adunare, acordarea 
« vreunui dar sau semn de cinste ». 

Pensia era reversibilă asupra urmaşilor funcţiona¬ 
rului, ceea ce regulamentul Moldovei nu prevedea. 

In Moldova legiuirea era asemănătoare, clar cu¬ 
prindea ccmdiţhmi de pensionare mai grele. Erau 
pensii scutelniceşti şi pensii răsplătitoare. Acestea 
din urmă se acordau ca o mulţumire din partea Sta¬ 
tului, pentru vechime de serviciu, invaliditate din 
cauza serviciului şi pentru servicii excepţionale aduse 
ţarii. 

Primele regulamente de pensii au marele merit de 
a fî pus capăt abuzurilor şi de a fi rezolvat problema 
după normele cele mai moderne ale timpului. Cu o 
serie de modificări acest regim durează până în ifi6S, 
când. se unifică regimul pensiilor pentru întreg teri¬ 
toriul Principatelor Unite, introducându-se prima lege 
generală de pensiuni. 

Caracteristicile noului regim erau următoarele: pen¬ 
sia se calcula pe baza mediei retribuţiunilor din ultimii 
5 ani, spie deosebire de regimul anterior, când se 
calcula pe baza salariului din ultima lună, înscrierea 
se făcea pe data de i Ianuarie a anului următor şi 
se plătea lunar, spre deosebire de Regulamentul Or¬ 
ganic care prevedea pîata trimestrială. 

In t re anii 1890—1902, printr'o serie de legi spe¬ 
ciale, regimul unitar din 1868 este sfărâmat, mai fie¬ 
care instituţie constituindu-şi un regim propriu de 
pensiuni. Am avut astfel mai multe sisteme de pen¬ 
siuni, cu organizarea lor specială: civile, militare, 
eclesiastice şi ale personalului C.I'.R. 

I u igoa, din cauza agravării situaţiei financiare a 
pensiilor, datorită dispoziţiilor diferite din cele 29 de 
legiuiri speciale, se introduce o nonă lege generală a 
pensiilor, care pune pe toţi funcţionarii Statului sub 
tiu regim comun, Cu câteva modificări ulterioare, 
legea aceasta a constituit regimul nostru de pensiuni 
până în anul 1925. 

*} Oameni daţi de Domn în slujbele b cerilor peiitm 
inuuci ngticole scutiţi de bir. Dela Regulamentul Organic 
au Intrat în. rândul contribuabililor. 

REGIMUI, ACTUAL AI, PENSIILOR 

După lăsboiul de întregire, se impunea o nouă 
reforma care să cuprindă şi regimul din nouiie pro¬ 
vincii, reformă ce s'a făcut prin legea din 15 Aprilie 
1925, modificată în 1929, în privinţa organizării 
administrative şi a stabilirii salariilor de bază bu¬ 
getare, în 1930 prin reducerea numărului anilor de 
pensionare, şi în 1931 prin înfiinţarea Comisiei de 
Pensiuni, 

In afară de legea generală de pensii, dispoaiţiuui 
cu caracter special privitor la pensionari, se întâl¬ 
nesc într'o sumă de legi organice ale diferitelor cor¬ 
puri de funcţionari, cum simt, corpul didactic, clerul 
magistratura, armata, funcţionarii c.f.r., funcţionarii 
administraţiilor focale. 

DRIU'TURIXI'Î DJ3 PENSTIţ 

Dispoziţiunile speciale din diferitele legi, amintite 
mai sus, nu sunt de natură a afecta regimul general 
al drepturilor de pensie, întru cât acestea se referă 
la normele de punere îu retragere din oficiu cari 
privesc buna funcţionare a serviciilor şi se deosebesc 
dela o instituţie la alta, Punerea în retragere şî exer¬ 
citarea drepturilor tle pensie sunt doua operaţiuni 
cu totul distincte. Prima operaţiune se face din 
oficiu de instituţia căreia aparţine funcţionarul res¬ 
pectiv. 

Stabilirea dreptului de pensie se face de către 
Comisia de Pensiuni. Pentru aceasta funcţionarul 
pus în retragere, trebue să-şi valorifice drepturile. 

In esenţă, două sunt candîţiunile pe caii trebue 
să le îndeplinească funcţionarii, ca s& aibă dreptul 
la pensie. 

In primul rând, .trebue să primească pentru func¬ 
ţiunea lor o retribuţinue bugetară lunara. Ca atare, 
nu numai funcţionarii Statului au dreptul la pensie 
ci şi funcţionarii judeţelor şi comunelor, drept re¬ 
cunoscut de legea administrativă, precum şi func¬ 
ţionarii instituţiilor de utilitate publică ale căror 
bugete se votează de Adunarea Deputaţilor, dacă 
au adoptat şi aplicat Statutul funcţionarilor publici, 

A doua condiţiune este facerea reţinerilor de 10% 
din salariile brute lunare, pe tot timpul funcţionarii 
şi vărsarea lor Casei Pensiilor, 

1, Pensiunile pentru vechime de serviciu 

Vârsta de pensimte şi limita de vârsta. Pensia 
pentru vecliime de serviciu se acordă, când func¬ 
ţionarul a împlinit vârsta de pensiune sau chiar 
mai înainte dacă a servit un timp de 35 ani împliniţi. 
Vârsta de pensiune este de 57 ani pentru funcţionarii 
civili şi de 65 ani pentru funcţionarii eclesiastici, La 
împlinirea vârstei minime de pensiune pentru ve-
cbiruâ funcţionarul are facultatea să, mai rămână, 
în funcţiune până la împlinirea limitei maxime de 
vârsta. 

La împlinirea limitei de vârstă, care este stabilită 
pentru funcţionarii pnbiici administrativi ia 60 
ani, conform Statutului, punerea în retragere din 
oficiu pentru regularea drepturilor la pensie este 
obligatorie. 
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Diferitele legi de organizare a corpurilor speciale, 
stabilesc limite de vârstă deosebite pentru punerea în 
retragere din oficiu şi pentru cazurile de incapacitate 
profesională şi caz de boală. 

Afară de aceste reguli deosebite, se aplică în total 
dispoziţiunile legii generale de pensiuni, privitor la 
reţineri, quantumtil pensiei (afara de unele excepţii) 
vârsta de pensie, procedura stabilirii pensiei, trans¬ 
mitere şi plată. 

a) Corpul tliăaciic. Punerea în retragere pentru 
limită de vârsta pentru membrii corpului didactic 
primar şi secundar (şcoli primare, licee, şcoli normale, 
seminalii, şcoli comerciale, industriale, menaj), se 
face la vârsta de 65 ani în mod obligatoriu. 

Legea pentru organizarea învăţământului univer¬ 
sitar din 22 Aprilie 1933 stabileşte limita de vârstă 
pentru profesorii titulari la 70 ani, pentru celelalte 
categorii (agregaţi, conferenţiari, şefi de lucrări, 
asistenţi, lectori, preparatori) la 65 ani. 

Trebue să remarcăm că legile respective, în ve¬ 
derea garantării inamovibilităţii Corpului didactic, 
prevăd o procedură speciala, privitoare la pensio¬ 
narea pentru incapacitate profesională şi boală, 

b) Magistratura. I^egea de organizare judecăto¬ 
rească, prin ultima modificare din 8 Martie 1934, 
stabileşte următoarele limite de vârstă: pentru 
Curtea de Casaţie 70 ani; Curţile de Apel 65 ani; 
Tribunale şi Judecătorii 60 ani. 

"PrmtrW decret-lege din 11 Noemviie 1936, rati¬ 
ficat prin legea din 26 Ianuarie 1937, s'au dispus o 
serie de excepţiuni dela această lege pentru membrii 
Înaltei Curţi de Casaţie. 

c) Armata. Privitor la limita de vârstă a ofiţerilor 
şi asimilaţilor, legea generală de pensii trimite la 
legea poziţiei ofiţerilor. 

Prin decretttl-lege pentru deblocarea cadrelor în 
armată din 23 Octomvrie 1937, limita de vârstă a 
ofiţerilor şi asimilaţilor lor, a fost fixată după cum 
urmează: ofiţerii inferiori la vârsta de 47 ani, maiorii 
la 49 ani, ]t.-coloueiî la 51 ani, coloneii la 53 ani, 
generalii de. brigadă la 57 tvni, de divizie îa 59 ani 
şi de corp la fii ani. 

Pentru personalul navigant, limita de vârstă a 
fost fixată începând dela 42 ani până la 59 ani. 

T i in fi ni util de s er vi ci n. Timpul servit 
de funcţionat cu retribvvţiune bugetară, din care s'au 
făcut reţineri sau se pot vărsa ulterior reţinerile, for¬ 
mează ceea ce se numeşte timpul util pentru pensie. 

. Se scade însă timpul de concedii ce trece peste a 2c-a 
parte din timpul total servit cu retribuţiune, afară 
de concediile pentru însărcinări sau studii de perfec¬ 
ţionare sau pentru îndeplinirea unui mandat legis¬ 
lativ, 

Calculul -pensiunii de bază, P e n t r u a 
beneficia de dreptul de pensiune pentru vechime de 
serviciu trebuesc cel puţin 10 ani efectiv cu reţineri 
la pensie. 

Pervtiu un serviciu de 10 ani împliniţi se acordă 
25% din media salariilor de bază primite în cei din 
urmă trei ani, la care se mai adaugă, pentru fiecare 
an servit în plus, până la 35 ani, .un spor de 3% din 
aceeaşi medie. 

Pentru determinarea quantuniului pensiunii se ţiu 
în seamă numai salariile de bază, nu şi diurnele, chiriile 
şi orice alte indemnităţi ce se plătesc ca accesorii pe 
lângă retribuţiune. 

Dela 1 Ianuarie 1930, salariile de bază, grada¬ 
ţiile, indemnităţile de activitate şi de scumpete 
aferente, au fost contopite într'o singură suinii, care 
constituie salariul sau retribuţiunea bugetară a func¬ 
ţionarului. Deşi reţinerile de 10% se fac, dela acea 
dată, asupra întregului salariu brut, calculul peu-
siunei continuă să se facă tot la salariul de bază, 
prevăzut in bugetul anului 1929. Surplusul încasat 
de Casa Pensiilor, împreună cu subvenţiile Statului 
şi celorlalte instituţii, se întrebuinţează pentru plata 
indemnizaţiei de scumpete, 

2. Pensiuni pentru infirmităţi 
Funcţionarul dobândeşte drept la pensiune, ori¬ 

care ar fi etatea sa, când a căpătat o infirmitate sau 
rănire care îl face impropriu serviciului. 

Q u a n t u mul -pensie i. Când infirmitatea s'a 
produs în timpul, dar nu din cauza serviciului, qnnn-
turnul pensiei de bază se stabileşte ca şi pentru ve¬ 
chime de serviciu, iar când s'a produs din cauza ser¬ 
viciului şi funcţionarul devine impropriu pentru 
orice serviciu public, pensiunea este de 40% dtu 
ultima retribuţiune pentru primii 10 ani, sporita cu 
3% pentru fiecare an, Când infirmitatea îl face pen¬ 
tru totdeauna neapt de orice fel de muncă, timpul 
servit se sporeşte cu 5 ani, pensia neputând fi mai 
mică. de 75% din ultima letribuţiune. 

Constatarea infirmităţilor e s te ope¬ 
raţiunea cea mai delicată, pentru care legiuitorul n 
stabilit o serie de garanţii pentru funcţionari şi în 
acelaşi timp o pavăză pentru Stat. 

Constatarea infirmităţilor şi a cauzelor lor se face 
de către comisiuni medicale judeţene, coniisiuni 
mixte medico-militare şi comisiunea de pe lâugă 
Casa Pensiilor. 

In compunerea acestor comisiuni intră medici ni 
Casei Pensiilor, funcţionari delegaţi ai Casei Pen-
silor şi medicii curanţi ai funcţionarului. Comisiuiiilc 
medicale au o competenţă ştiinţifică pentru consta.-
tatea infirmităţilor printr'un examen medical pro¬ 
priu şi nemijlocit. 

Instituirea Comisiunii medicale are loc numai în 
urma cererii funcţionarului sau autorităţii respective, 

I,egea şi regulamentul- precizează ce aiitune act 
trebue să prezinte funcţionarul în dovedirea infir¬ 
mităţii şi cauzelor ei, 

3. Pensiunile urmaşilor 
Văduva şi copiii minori, legitimi sau legitimaţi, ai 

funcţionarului sau pensionarului au dreptul la pensie, 
în următoarele condiţiuni; 

Văduva care a trăit cu soţul ca funcţionai' până 
la 2 ani de căsătorie, primeşte 26% din pensiunea ce 
s'ar cuveni soţului, şi un spor de 8% pentru fiecare 
an în plus până la maximum total de 3 ani, când 
dreptul său de pensiune este de 50% din pensiunea 
soţului. 
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Pentru 15 ani de căsătorie, din care cel puţin 5 
ani trăiţi cu soţul ca funcţionar, dreptul său se ma¬ 
jorează la 60%; pentru 30 de ani are dreptul la 70%. 

Un copil primeşte 20% din pensiunea ce s'ar fi 
cuvenit părintelui; 2 copii 35%, iar 3 sau mai mulţi 
50% 

Orfanii de ambii părinţi au dreptul: unul la 5o%I 
doi la 75%, iar 3 sau ni ai mulţi, la întreaga pensie 
a tatălui. 

Văduva păstrează dreptul la pensie până la moarte 
sau remăritare, iar copiii până la iS ani împliniţi, 
afară ele cazul, când pentru continuare de studii şi 
lipsă de nnjloace, pot primi până Ia 21 ani. 

4. Ajutoare 

Legea pensiilor prevede ajutoare odată pentru tot¬ 
deauna, al căror quantum este în funcţie de timpul 
seivit şi natura infirmităţilor, în cazurile când aceşti 
funcţionari sau urmaşii lor nu au dreptul la pensie. 
Ajutorul constă în totalul salariului bugetar ultim, 
fără accesorii, începând dela 1 an la 3 ani, după cazuri. 

PROCEDURA DE STABILIRE A PENSIILOR 
Pentru constatarea şi transmiterea drepturilor de 

pensiune, legea generală de pensii organizează o în¬ 
treagă procedură care se pune în mişcare numai 
după ce s'n introdus cererea de înscriere. 

Cererile de înscriere la pensii. Conform sistemului 
intrai în vigoare la 1 Ianuarie 1938, cererile de în¬ 
scriere la pensie se adresează autorităţii unde func¬ 
ţionarul şi-a exercitat ultima funcţiune, în condiţiu-
nile şi termenele următoare: 

a) Când funcţionarul se retrage de bună voie 
avatul vârsta de pensie şi vechimea în serviciu legală, 
cererea se face cu două luni înainte de data retragerii. 

b) Urmaşii trebue să depună cererea în termen de 
3 luni dela data decesului funcţionarului. 

c) Pentru infirmităţi şi limită de vârstă, cererea 
de înscriere se face cu două luni înainte de punerea 
în retragere. 

Autoritatea este obligată ca, în termen de maxi¬ 
mum 10 zile dela primirea cererii de înscriere s'o 
înainteze Casei Pensiilor împreună cu actele depuse 
şi fişa de pensiune a funcţionarului completată la zi. 

Cererile pentru transmitere, revizuirea şi rectifi¬ 
carea pensiei se adresează direct Casei Generale de 
Pensii. 

Consecinţa neintroducerii cererii de înscriere îu 
termenele "de mai sus este pierderea dreptului la 
pensie pe timpul întârziat, iar pentru necompletarea 
tuturor actelor în termen de un an dela naşterea 
dreptului, sancţiunea este respingerea cererii şi peri¬ 
marea dreptului. 

Pentru înlăturarea termenului de prescripţie,^ tre-
bne sa se introducă o nouă cerere, dela data căreia 
începe şi plata dreptului de pensie, 

Data înscrierii la pensie, Dacă cererea a fost fă¬ 
cută în termenele arătate, înscrierea dreptului la 
pensie se face pe prima zi a lunii următoare aceleia 
în cate a încetat plata salariului, în caz contrariu 
cu începere dela data cererii. 

Pentru urinaşi, transmiterea pensiei se face pe 
prima zi întâiu a luuiei următoare decesului, 

Actele necesare. I,a cererea de înscriere, petiţionarul 
trebue să alăture declaraţia domiciliului său real, iar 
urmaşii trebue să mai adaoge, după ca?., certificatul 
de nedesfacerea căsătoriei, extrasul de deces al soţului 
sau părinţilor şi actul de tutelă. 

Pentru pensiile de infirmitate trebue să se adaoge 
neapărat actele care au servit la constatarea infir¬ 
mităţilor. • 

Fişa da fensiune. Datele privitoare la durata tim¬ 
pului servit, reţinerii, stare civilă, identitate, sunt 
prevăzute în fişa de pensiune care se întocmeşte şi 
se ţine la curent de către autoritatea la care func¬ 
ţionează funcţionarul, chiar în timpul activităţii 
acestuia. 

Prin simplificarea procedurii privitoare la cererile 
de înscriere şi mai ales prin introducerea fişei de 
pensiune, înscrierea la pensie se face automat şi rapid 
îu momentul când funcţionarul îşi încheie cariera 
administrativă. 

Pierderea drepturilor de pensie. Dreptul la pensie se 
prescrie, dacă «'a fost reclamat în termen de cinci 
ani dela data dreptului de înscriere. 

De asemenea pierd dreptul la pensiune, fie că sunt 
sau nu înscrişi: cei care pieîd calitatea de român, 
cei condamnaţi pentru crimă, cei condamnaţi pentru 
uneltiri contra Statului, cei condamnaţi pentru 
delictele de fals, furt, excrocherie. înşelăciune, de¬ 
lapidare de bani publici, abuz de încredere, 

COMISIA I3J3 PENSII 
Constatarea şi transmiterea individuală a pensi¬ 

ilor se face de către comisiunea de pensii, organizată 
de legea din 3 August 1931. 

Comisiunea de pensii funcţionează, pe lângă Casa 
generală de Pensii având caracterul unei instanţe 
administrative jurisdicţionale. Ea se compune din-
tr'un consilier dela Curtea de Apel din Bucureşti, 
ca preşedinte, şi doi directori conducători de direcţii 
din administraţia centrală a ministerelor sau a ca¬ 
selor autonome şi regiilor comerciale, 

Comisia de pensii nu se sesizează din oficiu, ci dă 
deciziile sale numai pe baza actelor prezentate cti 
referat de referentul Casei Pensiilor, delegat de di¬ 
rectorul general, Casa Pensiilor are organizat un 
serviciu al lichidării pensiilor de baza, care verifică 
Jn prealabil actele privitoare la înscrieri şi face cal¬ 
cularea aritmetică a peasiunei cuvenite. 

Decizia comisîunii de pensiuni are caracterul ju¬ 
ridic al recunoaşterii unui drept individual legal şi 
produce efecte numai inter partes. 

Procedura. Comisia de pensii lucrează numai în 
completul de trei membri, fără citarea părţilor, pe¬ 
tiţionarul putând prezenta memorii. 

Deciziile se daii cu, majoritate, sunt semnate de 
membri şi referenţi şi se comunică de Casa Pensiilor 
pe cale administrativa sau prin mijlocirea OTganelor 
fiscale. 

Căile de atac. Deciziile Comisiei de pensiuni pot 
fi atacate cu apel la înalta Curte de Conturi, de func¬ 
ţionar îu termen de 60 zile libere dela comunicarea 
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ei, sau de Casa Pensiilor dela data deciziei. Apelul 
trebue sEi fie motivat, sub sancţiune de militate. In 
apeî se pot aduce acte noui. 

Înalta Curte de Conturi judecă apelurile după 
legea sa organică, citând şi părţile. 

Decmile înaltei Curţi de Conturi pot fi atacate 
cu recurs, conform legei sale organice. 

Calcularea indemnităţii da- scumpele, se face pe 
cale administrativa, de un serviciu special al Casei 
Pensiilor, şv este în rapovt cu penţjia de btv/,3, şi cate¬ 
goria de salarizare a localităţii unde domicilia/fi 
pensionar ui. 

.Pensia (le bază, plus indemnitatea de scumpete 
fonutKv/.ii pensia. Uttuiră brută. 

Mutarea pensiei dlntr'o localitate într'alta, care ar 
atrage majorarea, iudeului taţii de scumpete se face 
numai cit aprobarea Casei pensiilor. 

Plata pensiilor se face prin administraţiile finan¬ 
ciare de încasări şi plăţi, pe lângă care funcţionează 
câte ii ti serviciu al pensiilor. 

CASA GENERALĂ X.iţ PJÎNSII 
Iu conformitate cu ultima organizare din 26 Iunie 

1937, Casa Generală de Pensii funcţionează ca o 
instituţiune autonomă pe lângă Departamentul Fi¬ 
nanţelor. 

Această instituţie are în sarcina, sa plata pensiilor 
ţie serviciu şi a pensiilor militare. 

Conducerea şi administraţia acestei Case sunt în¬ 
credinţate Consiliului de Administraţie şi Comite¬ 
tului de Direcţie. 

Consiliul de Administraţie se compune din 13 
membri numiţi prin Deeret-Regal, pe termen de 4 
ani, în urma propunerii Ministrului de Finanţe. Sunt 
reprezentaţi 2 delegaţi ai Parlamentului, 6 delegaţi 
de Ministere, 1 delegat al Băncii Naţionale, Direc¬ 
torul Contabilităţii Generale a Statului, 1 specialist 
în asigurări şi 2 pensionari. 

Preşedintele Consiliului de Administraţie este numit 
de Ministrul Finanţelor, iar vice-preşedintele este 
ales de Consiliu, din. sânul său, 

Atribuţiimite cele mai importante ale Consiliului 
de Administraţie se referă la supravegherea, con¬ 
trolul şi bunul mers al Casei, aprobarea bugetului 
şi întrebuinţarea fondurilor. Dsciziunile privitoare la 
aceste două din urmă atribuţhmi, trebuesc supuse 
aprobării Ministrului de Finanţe, care are drept să 
refuze motivat executarea lor. Consiliul de Admi¬ 
nistraţie se convoacă ori de câte ori e nevoe şi cel 
puţin de 2 ori pe lună. 

Directorul general, este numit de Ministrul Finan¬ 
ţelor după propunerea Consiliului de Administraţie. 

Serviciile Casei Pensiilor cuprind: serviciile cu 
atribuţiuni administrative privitoare la personalul 

casei şi administrarea fondului de rezervă; serviciile 
pentru lichidarea drepturilor de pensie, de hn?& şi 
de scumpete; serviciile de verificare şi serviciile cu 
caracter financiar şi contabil. 

Veniturile şi clieltuelile Casei sunt determinate de 
legea din 1925. Veniturile se alimentează din reţi¬ 
nerile de 10% din salariile de bază lunare, salurile 
pe o jumătate ele lună a funcţionarilor noi numiţi, 
sporul salariilor pe o lună a funcţionarilor înaintaţi, 
economiile din funcţiile vacante, amenzile discipli¬ 
nare, contribuţiunea judeţelor şi comunelor cu 1% 
din venitul Iov brut, şi subvenţiile Statului, jiukţebt 
şi comunelor. 

Cheltuielile cuprind; plata celor 93.000 ţicusiouarl 
de serviciu, foşti funcţionari, reprezentând 3.377 
milioane lei şi a celor 320.000 pensionari de cflsfaoi, 
1.0.V. reprezentând 934,5 milioane lei. 

Printre cheltueli mai trebuesc adăugate ajistourclo, 
recompensele naţionale, cheltuielile de administraţie, 
de asistenţă şi asigurări, cari se cuprind în sumele 
de mai sus. 

CASA "DE PICXSH A OVIŢERUjOli 

Aşezarea la pensie a ofiţerilor şi urmaşilor lor, 
fixarea quantuniului pensiilor şi înmânaren titlu¬ 
rilor se face tot de Casa Generală de Pensiuni, con¬ 
form legii generale de pensiuni, legii poziţiei ofiţerilor 
şi legii de deblocare a cadrelor. 

Printr'o lege din 2 Mai 1936, a fost organizată 
Casa de Pensii a Ofiţerilor, prin reînfinţarea vecheî 
Case a pensiilor militare, care funcţionase între anii 
1889—1902. 

Casa de Pensii a Ofiţerilor funcţionează astăzi sub 
administraţîunea Casei Dotaţiei Oastei (Direcţiunea 
pensiilor militare) şi sub directa supraveghere a Mi¬ 
nisterului Apărării Naţionale. 

Spre deosebire de vechea instituţie, care stabilea 
chiar quantmnul pensiilor, noua instituţie urc o 
acţiune mai limitata de concentrare a fondurilor, 
plată a pensiilor şi acordare a unor sporuri speciale. 

Fondurile înscrise în bugetul general al Casei Pen¬ 
siilor, pentru ofiţeri şi urmaşiilor se varsă lumii' Casei 
Pensiilor militare, care face plata prin administraţiile 
militare, Casa Militară de Credit sau Banca Naţio¬ 
nală. 

Acordarea sporurilor de către Casa Dotaţiei Oa¬ 
stei se face după ce pensionarul militar sau urmaşii 
lui, şi-au stabilit drepturile lor de pensiune înaintea 
instanţelor prevăzute de legea generală de pensiuni. 
Sporurile variază după grad şi numărul de ani serviţi. 

Pentru judecarea apelurilor contra liotnrîrilor pri¬ 
vitoare la sporuri, sunt organizate Comisiuui de apel 
pe lângă Ministerul Apărării Naţionale. 

i. r. 





ORGANIZAREA SOCIALA A ŢĂRĂNIMII 

Istoria socială a ţărilor româneşti nu a fost încă 
scrisă. Ceea ce ştim despre trecutul nostru, din acest 
punct de vedere, este cu totul uesatisfăeător. Pricina 
acestei întârzieri a studiilor de istorie socială la noi 
trebueşte găsită în următoarele împrejurări: 

a) greutăţile obiective ale oricărei isiorîi sociale, şi 
mai cu seamă a celor ţărăneşti. 

Istoria socială a unei ţări însemnează descrierea 
şi analiza cauzală a formelor ei de viaţă în toate as
pectele lor, clela origini şi până în prezent. Istoria 
socială este deci o lucrare de sociologie aplicată unor 
societăţi trecute. 

Lucrările de sociologie sunt însă prin ele înşile 
foarte grele, chiar atunci când au în vedere societăţi 
contemporane, adică putând fi studiate direct, în 
toate amănuntele lor, deoarece, în stabilirea raţio
namentelor sale, sociologia trebuie să ţie seamă de 
un complex foarte mare şi extrem de variat de ele
mente: geografice, biologice, demografice, jisiholo-
gice, istorice, culturale, economice, juridice, politice, 
precum şi de un tot atât de variat număr de forme 
de viaţă socială şi de structuri sociale (clase, sate, 
oraşe, e t c ) . 

Munca sociologului devine extrem de grea când 
estt; vorba de societăţile trecute, pentrucă dela ele 
mi ne rămân. decât amintiri întâmplătoare, nici decum 
triate ştiinţific, în vederea analizei sociologice ulte
rioare. Actele şi documentele sunt stabilite potrivit 
nevoilor practice ale celor cari le-au făcut, şi pe de 
altă. parte, nici măcar nu ajung toate, până în vremea 
de astăzi. Sociologul este deci obligat mai mult să 
ghicească şi să intuiască, decât sa clădească temeinic. 

Cu a tâ t mai dificilă este această operaţie pentru 
istoria populaţiilor rurale. Viaţa sătească are tocmai 
caracteristica de a fi izolată, istovindu-se parcă 
în sine, fără sa lase urme scrise. Singurul document 
adevărat ţărănesc, este însăşi ţărănia, atunci când 
cu îndărătnicia ei tradiţionalistă reuşeşte a supravie
ţui, în lupta cu alte forme de viaţă socială. încolo, 
iiicitm ăocumeat obiectivat, cu adevărat ţărănesc, 
am ne poate veni în ajutor direct. 

Ţara noastră fiind o ţară de autentică ţărănie, 
ne vor lipsi deci tot ceea ce în Occident vine din 
partea unei organizări de stat ce se amestecă în 
toate aspectele vieţii sociale. Astfel: nu avem cutu-
nriare scrise, charte ale cetăţilor, regulamente de bresle 

etc, metodic păstrate în vaste arhive de Stat, datând 
de secole, 

Actele câte sunt, nu dau decât inform aţi uni indi
recte, şi, în cea mai mare parte a cazurilor, ele se referă 
nu la nrassa cea mare, anonimă şi mută a satelor 
pure, ci la acelea care, intrând în legătura directă cu 
Statul, fie ca sate mănăstireşti, boereşti sau domneşti, 
fie pentru pricini de judecată, vânzări, certuri sau 
pedepsiri, se văd supuse dreptului Domniei. Dreptul 
impus de Stat, nu este însă dreptul satului. l,egea 
scrisă, nu este obiceiul pământului. Dealtfel tot ce 
este drept scris la noi, nu este datator de seamă 
pentru viaţa sătească, căci încă dela origini am prac
ticat larga folosire, daca nu chiar servila copiere 
a modelelor străine, (Alexandru cel Bun, introduce 
Basilicalele; fapt controversat; Vatile Lupu copiază 
pe Prosper Farinacens etc.) 

b) greutăţile subiective în reconstituirea istoriei so
ciale româneşti. 

Exegeza critică a acestor prea puţine şi prea şo-
văelnice informaţii scrise, rămase din trecutul nostru, 
a fost la rândul ei îngreuiată prin faptul că, cel puţin 
până la ras boiul din urmă, Român ta era o mare 
ţara latifundiară, aflată în plină crixă agrară: boerii 
latifundiari alcătuiau clasa cultă şi stăpânitoare a 
Statului, care el însuşi era latifundiar, Cu greu pu
teau deci gânditorii de atunci să atingă obiectivitatea 
deplină; deseori studiile lor sunt pledoarii, uneori 
făcute cu toată buna credinţă, pentru sau contra 
uneia din tezele sociale aflate în luptă. 

In vremea de azi, continuăm în buna parte să 
punem problema pe aceeaşi linie de controverse cu 
a înaintaşilor noştri apropiaţi, ezitând încă în faţa 
imensei munci pe care ar presupune-o reluarea, în 
cu totul alt spirit, a întregei probleme. 

c) greutăţi ivite din greşita metodă până acum jolosită. 
Ca o concluzie a celor spuse, afirmăm că o greşeală 

a cercetărilor de până acum a fost prea exclusiva 
folosire a metodei istorice, în dauna celei socio
logice. Astfel s'a lăsat de o parte nepreţuitul tezaur 
de informaţii asupra trecutului pe care ÎL constitue 
prezentul. 

Formele de viaţă socială au un caracter de per
manenţă care le face sa dureze, mutândtt-se deaHmgid 
veacurilor, desigur nu fără schimbări, însă în tot cazul 
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cu schimbări a căror linie de evoluţie nu cunoaşte 
soluţiile bntsce de continuitate. 

Astfel doar supravieţuirile satelor numite răzăşeşti 
în Moldova şi moştieneşti în Muntenia, dăinuind com
pact, ca fenomen de massă, ne pot îngădui înţelegerea 
satului celui vechi, unul din punctele vii ale întregei 
noastre probleme. Prezentul, punct de ajungere a 
desvoltării istoricej ar trebui deci să servească drept 
temei oricărei exegeze a trecutului. Iar cunoaşterea 
felului de a fi al vieţii de azi, ne-ar putea da cele mai 
serioase explicaţii sociologice, menite să înlocuiască ve
chile şi greşitele teorii sociologice pe care le practică 
istoricii, inclusiv—şi poate mai primejdios chiar — 
acei cari se declară exclusivi exegeţi de documente. 

ORIGINILE VIEŢII SOCIALE 

Intre istorici, cari mai ales asupra acestor «ori
gini » şt-au fixat atenţia, există o netedă opoziţie de 
păreri şi de teze. 

a) teza boierească, afirmă că dela început au existat 
la noi clasele sociale constitutive ale problemei agrare 
de mai târziu: de o parte boierii, singurii proprietari, 
nu numai ai pământului dar şi stăpânitori ai oamenilor 
cari locuiau pe moşia lor; de alta, ţăranii, lucrători 
de pământ străin, supuşi deci faţă de boierii proprie
tari la o desdăunare, în dijmă şi muncă. 

Proprietatea se împarte în două; cea mare, a boie
rilor pronriu zişi, şi cea mica a răzăşilor 1). 

' ) Teza C. Giitrescu; Despre boeri; Despre rumâni; Ve
chimea runiâuiei în Ţara Românească şi legătura Iul Mihat-

Evoluţîa ulterioară a acestor clase a fost scindarea 
din ce în ce mai netedă între boeri şi răzăşi; înrăută
ţirea continua a stării ţăranilor, până la formele târ
zii ale iobăgiei; decăderea răzăşiei până la topirea 
eî parţială în iobăgie. 

Parţial, creşterea rândurilor boerilor şi răzăşilor, fie 
prin donaţii noui acordate de Domni, celor din ca
tegoria militară sau funcţionărească, fie prin cum
părat uri. 

b) teza boerească atenuată, neagă caracterul de 
((proprietari) al boierului. Ar fi vorba mai mult de 
un «stăpân» cu drepturi de conducere şi de jude
cată, de unde o întreagă teorie asupra «judec »-ului 
şi « knejilor ». 

Iobăgia este un abuz târziu, constând în transfor
marea drepturilor de stăpânire (a boerului aflat în 
folosinţă devălmaşe cu sătenii lui pe acelaş trup de 
moşie) în drepturi de proprietate boerească propriu 
zisă, în relaţii de clacă şi dijmă faţă de sătenii legaţi 
de brazdă. 

Rărăşii sunt ca şiboerii, descendenţii acestor «ju
deci ». Iţi însă, au alungat din satul lor pe ţărani, 
rămânând singurii locuitori şi cultivatori, alcătuind 
singuri satul şi ţărămndu-se cu încetul 1). 

Viteazul. Susţinuţii şi <le C, C, Giuresru în Istoria itouiîî-
nilor şi I. C. Fililli : Proprietatea solului iu Principatele 
române până la 1864. 

Polemistul acestei şcoli este George Panu. 
x) Teza llaihi lHosctli ; Pământul, sătenii şi s tăpâni i ; 17 

Pentru ce s'au răsculat ţăranii. 

k V 
ROMÂNCA DIN ŢINUTUT, FĂGĂRAŞULUI 

Din albumul e Trachtm-Cabmet von Siebenbiirs^", 1725 0 
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c) Tem ţârătiească. 
I^arga câmpie româneasca era, la origini, acoperită 

cu sate libere, trăind în forme asemănătoare cu cele 
ale răzăşilor de astăzi, adică în devălmăşia de forme 
familiale. 

Satele acestea trăind de sine, Statul nu s'a amestecat 
decât târziu, abia vre-o 200 de ani după descălecări, 
excepţie făcând doar în cazurile de judecată. 

Iu veacul al XVI-lea, când ţările româneşti pierd 
vechiul lor caracter, culegerea impozitelor, din ce în 
ce mai grele, pentru folosul Turcilor şi al Domniei, 
supune satele unei prefaceri rapide în care boerul 
perceptor, dublat de cămătar, începe a-şi crea lati
fundii şi a înăspri relaţiile cu ţăranii, cavi i se vând 
acum « vecini» sau «rumâni». 

Raxăşii reprezintă o insula scăpata ca prin minime, 
în ciuda boerilor «răzăşofagi» şi reprezintă deci 
ceea ce, pe vremuri, va fi fost ţărănimea întreagă1). 

Socotim că este cu neputinţă, pe temeiul documen
telor istorice propriu zise, să opteze cineva în favoarea' 
uneia sau alteia din teze. 

Putinţa de înţelegere va izvorî din cu totul alte 
socoteli decât cele ale exegezei, 

Anume, prin considerarea temeinică a formelor de 
v i a ţ ă săteasca (iobage şi răzăşeşti) şt prin înlă
turarea din calea raţionamentului nostru a ideilor 
sociologice fabe, până acum admise. 

l) Tczn N, lorga; Constatări istorice c» privire Iu viaţa 
itgrfirii a Români lor ; DiSveloppeiiient de In questtoii rurale 
e u RcHUuimie etc. 

l ^ i 

331ii a lbumul 
nAriţ i 

. Trachlcii-Cabi . 
Col. Aeiulcmicl Rouiftne 

'gen, ijivy* 

VAI, AH 
. _ •inet von Siebenblirgen, 17391 

Col. Acadenjiei Române 

" VIAŢA SOCIALĂ RÂZAŞEASCĂ 
FORMELE 

Iu primul rând, forma de viaţă razăşeascâ nu este 
excepţională, ci constitue. un fenomen de massă. 
.Singura statistică pe care o avem la îndemână, aceea 
a lui Petru Poni, socoteşte că xăaăşii alcătnesc cam 
25% din totalul populaţiei vechiului regat şi Basa
rabiei. 

Repartizarea cartografică a răzăşiei, arată păs
trarea ei mai ales în regiunile muntoase, cu centrul 
în Vraucea unde răzăşiî formează 100% clin po
pulaţie. 

Ca atare nu ne e de nici un folos orişice schemă 
istorică unilineară, care nu ne poate arăta de ce fe
nomenul răxăşiei s'a păstrat ori s'a ivit mai ales în 
unele regiuni ale ţării şi nu în altele. Niciuua clin 
teoriile de până acimi nu a căutat un răspuns la această 
chestiune. 

De alta parte, istoricii par a socoti răzăşia drept 
o formă de viaţă omogenă, de un singur fel. Anume, 
teza sociologică a tuturor istoricilor, fie ea explicită 
sau implicită, admite că satul răzăşesc se explică so
ciologic prin fenomenul descendenţei biologice dmtr'uu 
singur om, Acest« autor » juridic al dreptului de pro
prietate poate fi, după cum am arătat mai sus: a) un 
boier proprietar din totdeauna; b) un proprietar 
abuziv care îşi alungă codevalmaşii ţărani (nu se 
ştie de ce, şi nici cum); c) un oştean miluit de Domnie 
pentru diverse servicii, sau d) un ţăran care singur 
descăleca într'un loc pustiu. Asupra acestui punct 
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istoricii au păreri diferite. Insă sunt cu toţii de acord 
să admită, de aci înainte, o aceeaşi schemă sociolo
gică de naştere a satului: acest autor juridic, acest 
«bătrân » are urmaşi cari, mmulţindu-se, ajung să 
formeze sat. Stăpânirea lor e devălmaşe, pentru că 
aparţin aceleaşi familii, iar arborele genealogic le 
foloseşte, pentru acelaş motiv, ca sistem de măsurare a 
drepturilor diverse pe cari le au în sânul devălmăşiei. 

Ceea ce întăreşte credinţa în această origine bio
logică a satului răzăşesc alcătuit dintr'uu singur 
neam, sunt nu numai influenţele certe ale teoriilor 
sociologice dela sfârşitul veacului trecut, cari vedeau 
în satele indivize, simple familii crescute, ci mai ales 
o aparentă potrivire cu realitatea, Satele noastre 
lăzaşeşti, sau mai bine zis o parte din satele noastre 
răvăşeşti, sunt «umblătoare pe bătrâni», adică sunt 
organizate pe temeiul unei spiţe de neam. Sătenii ei 
înşişi afirmă deseori descendenţa lor comună dintr'un 
singur bătrân descălecător de sat. Iar documentele 
istorice, şi ele, consemnează asemenea forme de or
ganizare socială pe bază ele neamuri şi asemenea 
legende de descălecare cari existau şi aveau curs 
acum câteva veacuri. 

Insă, reducând întreaga explicaţie a naşterii sa
tului răfcăşesc, adică a satului pe care l-am putea defini 
drept im sat liber de rude devălmaşe, la ipoteza des
cendenţii dintr'un singur bătrân, ajungem la o vădită 
eroare. Fenomenul biologic, singur, nu poate explica 
absolut nimic, el fiind general tuturor societăţilor 
omeneşti. Toţi oamenii aparţin unei descendenţe, 
însă numai anume împrejurări fac ca toţi descen

denţii .să trăiască în forme săteşti, şi mai ales să folo
sească descendenţa lor drept sistem de organizare 
socială. Pricina naşterii satelor libere de rude devăl
maşe trebue deci căutată în altă parte decât in des
cendenţa biologică. 

In primul rând,^ lămuririle se află nu în tolba 
cu teorii, ci în realitatea însăşi, atunci când din 
fericire ni s'a păstrat întreagă şi stă la dispoziţia 
noastră. 

Această realitate contemporană ne arată mai întâi 
că răzăşia nu este un fenomen ce se repetă identic 
în toată ţara, într'aceiaş formă încremenită. Ci 
ea se împarte, morfologic, în două mari clase: 

A) clasa răzăşiei neumblătoare, cunoscând de
vălmăşia absoluta, 

BJ clasa răzăşiei folosind descendenţa ca principiu 
de organizare socială şi principiu juridic de folosite 
a devălmăşiei proporţionale, deci răzăşîile umblă
toare pe bătrâni. 

In Vrancea de pildă (repetăm: singura parte din 
ţară unde răzăşii alcătuesc 100% din populaţie) 
avem o serie de sate cari nu descind din acelaş bă
trân, deşi populaţia lor alcătueşte o grupare biologică 
omogenă şi închisă; cari nu folosesc genealogia ca 
sistem de viaţă socială şi cari nu cunosc devălmăşia 
pe cote părţi proporţionale. 

Aceste sate, confederate într'o singură Ţară a Vrau-
cei, care stăpânea laolaltă toţi munţii Vr ancei, abia 

PREOT UOMAN DE SAT DIN TRANSILVAN r A 
Din albumul « Trachten-Cabtnet io?i Siebetibilrgen 1729 ^ 
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de curând Ia jumătatea veacului al XDC-lea s'au cons
tituit drept sate de sine stătătoare, şi şi-au delimitat 
hotarele. • 

Vrancea este cea mai arhaică regiune din ţară. 
Zadarnic ar căuta cineva să numească starea vrân
ceană drept o stare «excepţională», dinpotrivă ea 
ne este şi trebue să ne fie un punct de plecare în 
orişice judecată am vrea sa facem despre originile 
vieţii noastre so
ciale. Orice ipoteză 
care nu' ar putea I 
cuprinde cu uşurinţă 
fenomenul vrân
cenii, este prin a-, 
ceasta însăşi dove
dită ca falsă. Adă-
og&m că singura teo
rie istorică satisfă
când această con
diţie, este aceea a 
d-lui N. lorga. 

In celelalte re
giuni ale ţării, ră-
zaşia este umblă
toare pe bătrâni. De 
pildă, oraşul Câm
pulung este orga
nizat pe temeiul a 
42 de moşi, ai căror 
curgători stăpânesc 
şi astăzi averea de-
vălmaşe a oraşului. 

Formele derivate 
a acestui sat umblă
tor pe bătrâni sunt 
infinite. O inventa
riere a lor nu a fost 
încă făcu tă , ti'ar 
putea ca geneza lor 
aă poată fi expli
cata, aşa cum am 
încercat să o facem, 
prmtr 'o derivare din 
forma vrânceană, 
printr 'o evoluţie de' 
aspecte diverse, de
terminată în primul rând de o schimbare de ca
racter economic, demografic şi de organizare de Stat. 

Până nu se va fi făcut însă inventarierea şl carto
grafierea tuturor tipurilor morfologice răzăşeşti, şi 
mai ales până nu se va fi făcut analiza sociologica 
a acestui material informativ, orişice coucluziuni 
teoretice trase asupra răzăşiei, deci şi asupra originii 
formelor sociale săteşti dela noi, sunt supuse discu
ţi unii. 

ISTORIA RĂZAŞISI 

îndeobşte cunoscut de către toţi istoricii este 
procesul de lentă dispariţie a satelor răzăşeşti. Rând 
pe rând aceste sate decad în rândul satelor clacă-
şeşti, pe urma acţiunii boierilor « răzaşofagi ». 

I 

Ui 

A 1 

ŢĂRANCE DIN SĂIJŞTE 
Gravura coloralfl de Kininger, editată la Viena In;_i8si, de TtanquiUo Moih 

Dar această înghiţire a satelor răzăşeşti în masa 
iobăgiei, înseamnă ceva mai mult, sociologic, decât 
dovada faptului că boierii erau hrăpăreţi: anume 
semnul unei evoluţii interne sociale care merită să 
fie analizată. 

Satele răzăşeşti, alcătuite pe mari grupe, aveau o 
conducere de sine, care se întemeiază nu numai pe 
adunările de obştii ale fiecărui sat în parte şi care îşi 

putea delega pute
rea unor mandatari 
«oamenii buni şi 
bătrâni», ci prin
dea trup în organi-
zaţiuni suprasăteşti 
formate din repre
zentanţii tuturor 
adunărilor obşteşti 
ale satelor intrând 
în acelaş ocol. Sta
rea de lucruri din 
Vrancea, care cu
noaşte până astăzi 
rămăşiţele unei ase
menea organizaţii, 
ne arată limpede 
cam ce puteau să fie 
aceste sate răzăşeşti 
organizate liber. 

Dimitrie Caute-
inir recunoştea ca 
un fenomen con
temporan, o stare 
atât de mare de li
bertate a acestor 
organizaţii răzăşeşti 
încât numea Vran
cea, Tigheciul şi 
Câmpulungul Mol
dovei, fi republici». 

Bar aceste o repu
blici », organizaţii 
ţărăneşti suprasă
teşti de caracter ne
statal, au pierit rând 
pe rând, pe măsură 
ce Domnia îşi în

chega puterile. Şi dacă Vrancea este astăzi «excep
ţională », este numai datorită faptului că împrejurări 
excepţionale i-au îngăduit să păstreze acest caracter 
primitiv al ei, de deplină libertate, care o face până 
în ziua de azi, de pildă, să nu cunoască sila mono
polului de Stat, privitor la sare. 

Amănuntele acestei pieiri a tuturor «câmpulun-
gurilor» răzăşeşti, nu le cunoaştem. Dar existenţa 
lor şi procesul de pieire a lor suntem siliţi a le admite. 

Dispariţia organizaţiilor suprasăteşti răzăşeşti, slă
bea evident puterea de organizare internă şi putin
ţele de apărare ale satelor. Sila boereasca, urmează 
deci să fie completată prin recunoaşterea slăbirii 
satelor răzăşeşti; fără de această slăbire, sila boie
rească ar fi rămas ineficace, aşa cum de pildă a 
rămas în Vrancea atunci când boierul Iorclache 

i j -

«ar 
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Roset a încercat să repete, în plin secol al XlX-lea, 
operaţia de mâncare a unei răzăşii constituite. 

B ar ivirea însăşi a silei boiereşti, presupune în preala
bil petrecerea tmor anumite procese sociale care să 
îngăduie unui boier tragerea unor foloase din siluire. 

Atât timp cât satele răzaşeşti au trăit în forma so
cială a răzăşiei «neumblătoare pe bătrâni», atâta 
timp deci cât tehnica mai mult pastorală decât 
agrară, era extrem de primitivă, atâta timp cât den
sitatea populaţiei era foarte mică şi sistemul eco
nomic cel al gospodăriei casnice închise, «boierul 
siluitor » nti avea nici pe cine şi nici pentru ce silui 
pe cineva, pentru cucerirea de pământuri răzaşeşti. 

Ori şi ce sătean, aparţinător cetei răzaşeşti, avea 
în Vrancea, putinţa să se aşeze în ori şi ce loc ar 
fi vrut şi să folosească .pământul acela, abia rodnic, 
repede din nou părăsit, pentru acoperirea unor nevoi 
strict personale. Cucerirea de pământ răzăşesc, în 
asemenea condiţii este absurda. Proprietatea ea în
săşi ca atare nu s'a născut încă. Folosirea pămân

tului se face numai în virtutea unui drept al muncii 
prestate, care transformă temporar pământul vălmaş 
în ţinere privată. Declararea unei porţiuni a satului 
drept pământ boieresc nu aduce nici un folos. Sin
gura cucerire pe care o puteau râvni era asupra 
oamenilor, pentru ca aceştia să dea o parte din 
produsul muncii lor, sub formă de dijmă. 

Este, de pildă, singurul lucru pe care 1-a încercat 
şi lordache Roset în Vrancea. Inpotriva acestei do
rinţe boiereşti, rezistau satele atâta vreme cât îşi 
păstrau viaţa lor obştească, puternic închegată. 

Putinţa pieirii răzăşiei începe însă din altă parte: 
din clisoluţia internă a răzăşiei însăşi. Să analizăm 
acest proces. 

Odată cu înaintarea tehnicei agrare, pământurile 
devin roditoare an după an, fără sa mai fie nevoie 
a le lăsa, spre odihnă, în ţelină. Putinţa unei proprie 
taţi private se naşte astfel. 

Odată cu înmulţirea populaţiei, de la un anume 
grad de • saturaţie demografică a pământurilor, se 
naşte şi dorinţa unei proprietăţi depline. Ţinerile 
private nu se mai constitue vremelnic şi după 
libera iniţiativă a fie cărui cetaş în parte, ci pe 
temeiul unei hotărîri a obştei care împarte pămân
turi, statornic, către cetaşii săi. Se împart pămân
turile supuse cultivării, nu întreg trupul moşiei. 
Simplul joc al naşterilor şi morţilor în sânul neamu
rilor, constituite şi ele pe temeiul unei devălmăşii 
familiale (care până în ziua de astăzi dăinuieşte 
foarte puternică pe tot întinsul ţării), produce un 
desechilibru biologic între grupările omeneşti alcătui
toare ale satului: unele neamuri sunt mai bogate în 
membrii, altele mai sărace. Acestea aduc după sine 
o neegalitate economică, o sărăcire relativă a celor 
cu descendenţi numeroşi, faţă de bogăţia relativă a 
celor cu descendenţi puţini. Două categorii sociale 
se nasc deci în sânul răzăşiei: chiaburii, satisfăcuţi 
cu starea de lucruri şi sărmanii, nemulţumiţi. O luptă 
socială începe a se duce între aceste două categorii, 
satisfăcuţii cerând menţinerea statului curo, cei ne
satisfăcuţi revenirea la « cum a fost din vechi» deci 
la deplina egalitate, eventual printr'onouă împărţire, 
Acest proces social se petrece şi astăzi sub ochii 
noştri în satele răzaşeşti. 

Două pot fi rezultatele acestei lupte: daca înving 
cei sărmani, începutul de diferenţiere sociala se 
anulează printr'o revenire conştient urmărită, la starea 
dela început; dacă înving ceilalţi, ueegalitatea năs
cuta devine definitivă, şi încep să apară, din ce în 
ce mai netede, neamurile bogate şi neamurile sărace. 

Procesul atunci continuă, proprietatea fiind con
stituită pe anume părţi din hotarul satului, cei bo
gaţi cuceresc în sânul satului lor pământurile celor
lalţi. Cei dintâi răzăşafagî sunt deci înşişi răzăşii; 
şi cine a văzut vre-o dată la lucru pe chiaburii ra-
zăşi din zilele de azi îşi poate da lesne seama de jafu
rile pe cari le pot ei face inpotriva codevălm aşilor lor. 

Inegalitatea economică şi socială aduce după sine 
schimbarea însăşi a instituţiilor de drept, Principiul 
devălmăşiei absolute se păstrează chiar după ce pro
prietatea deplină s'a constituit. Devălmăşia regulameu-
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tează stăpânirea şi folosirea pădurii, islazurilor şi a 
Jocurilor încă neocupate. 

Inegalitatea ivită în categoria proprietăţilor depline, 
atrage după sine dorinţa de inegalitate şi în porţiunea 
rămasa vălmaşe. Chiaburii vor să aibă drepturi mai 
mari, în devălmăşie, decât cocetaşii lor. O nouă lup
t ă socială începe. Dacă din nou înving chiaburii, de
vălmăşia absolută 
se transformă în-
tr'o d e v ă l m ă ş i e 
proporţională, unii 
având mai mult , 
alţii mai puţin, 
potrivit întinderi
lor mai mari sau 
mai mici pe cari 
le deţin în plină 
proprietate. Acea
sta încercare de 
transformare a de
vălmăşiei absolute 
î n t r u n a propor
ţ ională s'a încer
ca t şi de către chia
burii vrânceni. Tă
ria obştiilor de a-
colo a dus la un 
eşec al acestei do
r in ţe a lor. 

Dar acolo unde 
chiaburii reuşesc, 
devălmăşia abso
lu tă dispare. 

Pen t ru organi
zarea însă a de
vălmăşiei pe cote-
pă r ţ i proporţiona
le trebueşte o ami-
mc normă juridică. 
Această normă se 
împrumută , gata 
făcută, din drep
tu l familial obiş-
nuelnic. 

Şi anume, o fa
milie îşi împarte 
pământuri le către 
nouile generaţii în 
p ă r ţ i egale, prin 
« c r a p are a » pă
mânturi lor în lungi 
fâşii. Incrângăturile spiţei de neam se înfăptuesc 
deci în loturi de pământ de inegale suprafeţe, 
d u p ă cum inegale sunt şi incrângăturile diverse 
ale spiţei de neam. Intre stăpânirea pământului şi 
sp i ţ a de neam este o perfectă corelaţie. 

Această lege se aplică, conştient de data aceasta, 
devălmăşiei absolute în disoluţie. Satul întreg se îm
p a r t e în cete pe neamuri. Mai bine zis, se ailă împărţit 
în cete, pe neamuri, stăpânirea lor deplina fiind core
la tă arborelui genealogic. împărţirea aceasta va fi 
ext insa asupra întregului hotar. Arborele genealogic 

va cuprinde deci întreg hotarul satului. Dar cum 
averea, până atunci în devălmăşie absolută, n u este 
o avere, ce se poate lesne măsura (munţii de pildă) sau 
nu este necesar să fie efectiv delimitată pe teren, 
împărţirile acestea se vor face doar prin calcul mintal, 
arborele genealogic folosind drept sistem numeral şi 
tehnică de calcul. Satul întreg îşi prea/.caz ă deci ru

deniile din sânul 
cetei întregi, pe 
neamuri. L a ne
voie, a j u s t e a z ă 
spiţa de neam, 
după lungi lupte, 
adăogând sau tă
ind câte o ramură 
întreagă. Fenome
nul biologic al spi
ţei face loc unui 
fenomen pur juri
dic. Fiecare neam 
e reprezentat prin -
tr'un moş sau 
un bătrân. După 
lungi tatonări, se 
fixează definitiv 
numărul a c e s t o r 
bătrâni. Astfel, în 
oraşul C â m p u 
lung, abia la ju
mătatea veacului 
al XlX-lea, cel 
de al 42-lea bătrân 
e introdus în spiţa 
de neam, d u p ă 
înde lungă jude
cată. 

Legenda etiolo
gică se naşte apoi 
şî netezeşte toate 
asperităţile acestei 
operaţiuni. Cerce
tătorii pot apoi 
cădea v i c t i m a 
acesteilegende.Iar 
consemnarea ei în 
«documente », în
găduie istoricieni-
lor ex' geţi să nu 
se mai îndoiască 
de d adevărul ei. » 

Adăogăm că spiţa 
de neam este uneori înlocuită printr'un alt sistem de 
măsurătoare, derivat, care se naşte cu prilejul unei j m -
părţiri efective, nu numai ideale, a unei devălmăşii în 
cote-părţi. Astfel, dacă un munte se arendează mocani
lor păstori, arenda plătită în natură se socoteşte în dra
muri de produse lactare. Numărul « dramurilor » totale 
atunci împărţite, şi subdiviziunile de dramuri ale fiecă
rei cete 111 parte, rămân ca simbol al întregii socoteli şi 
ca metodă mnemotehnică a spiţei. Astfel, Câmpulungul 
are de fiecare moş 12.000 de dramuri. Alte ori, îin-
părţindu-se bani, rămân banii; alteori, oile duse la 
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TÂRAN D I N BANAT 
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islaz, ori boii, ori suprafeţele unei devălmăşii îm
părţite, De unde o nesfârşită varietate, fiecare răzăşie 
din acestea umblătoare pe bătrâni, avându-şî pro
priul ei sistem numeric. 

Satul astfel organizat este un sat de tipul «um
blător pe bătrâni o, adică, un sat unde până la cel 
din urmă drept la folosul moşiei, este socotit pe baza 
unei spiţe de neam latente. 

Acest fenomen însă nu este, după cum se vede, 
un fenomen originar, aşa cuin au crezut istoricii no
ştri, ci dinpotrivâ un fenomen de târzie maturitate 
socială, de disoluţie a unor forme arhaice. 

Ştiind aceste lucruri, putem aprecia desvoltarea so
cială a ţării în trecut, pornind dela analiza morfo
logică a razăşiilor noastre. Ori unde vom întâlni un 
sat umblător pe bătrâni, vom şti precis că o dife
renţiere socială se născuse, că o clasă de chiaburi 
ajunsese stăpânitoare, că vechile forme arhaice fuse
seră de mult întrecute. Şi cum aceste sate umblă
toare pe bătrâni apar încă dela începuturile descăle
cărilor, suntem siliţi, pe temeiul unor consideraţmni 
sociologice, să împingem cu multe secole înainte de 
descălecare viaţa aşezară-a satelor româneşti. 

Dai disolvarea interna a răzăşlilor dă în adevăr 
putinţă şi boierilor-'sâ-şî-- exercite sila. De data 
aceasta avem de a face cu un gen anume de 
chiaburi, cu mult mai primejdioşi; boierii aveau în
treaga putere de Stat la îndemână, şi pe deasupra 

erau şi colectori de impozite, dublaţi de cămătari. 
Analiza istorica a acestui fapt, pe care o face d-1 
prof. N. lorga, capătă o adâncime deosebită, atunci 
când ştim nu numai sila boierului ci şi întreaga viaţă 
internă, frământată şi slăbită, a razăşiilor. Şi nu ne 
mai poate mira jalnica poveste, uluitoarea suferinţa 
a ţării acesteia razaşeşti, ştearsă de pe suprafaţa 
pământului, în pofida dreptăţii dar în folosul boierului, 

Totuşi, o bună parte din răzăşii (reamintim cifra 
de 25% data de P, Poui pentru 1864) au scăpat 
până în preajma timpurilor modeme, când o nouă 
lovitură, de data aceasta dătătoare de moarte, Ic 
vine din partea noului lor duşman —societăţile ano
nime forestiere, devastatoare ale pădurilor şi distru
gătoare ale obiceiului pământului răzăşesc 

VIAŢA .SOCIALĂ CLĂCĂŞICASCĂ 
FORMEI 

Problema satelor clăcăşeşti trebue judecată în ne
despărţită legătură de satele răzăşeşti, şi conform 
aceleiaşi metode care pune mai mult temei pe formele 
de viaţa socială decât pe amănuntele consemnate 
în documente. 

Ceea ce s'a căutat a se lămuri până acum, au 
fost mai mult problemele relaţiilor dintre boieri şi 
clăcaşi. In primul rând relaţia de « vecinie » sau de 
<i rnmânie », foarte tulburătoare şi chiar neplăcută, mai 
ales prin faptul că leagă condiţia socială de iobag 
de aceea etnică a «rumânului». In jurul mai ales al 
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PORT DIN BANAT 
Litografie de Pobuda, deÎH începutul sec. XIX. Col. Academiei Uomitiie 
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«legăturii lui Mihai »>, au avut loc cele mai mari 
controverse. 

Socotim din nou că resolvarea întregii probleme 
trebue căutată în altă parte. Şi anume, satul clacă-
şese constitue şi el o forma de viaţă socială, care 
fără îndoială se aseamănă formei razaşeşti. Reconstitu
irea ne este însă îngreuiată prin faptul că supravie
ţuirile sistemului sunt prea puţine, tăvălugul re
formelor agrare ştergându-le îu bună parte din viaţa 
contemporană. 

Ceea ce ştim cert — şi aceasta este de o sdrobi-
toare importanţă—este faptul ca satul iobăgesc îşi 
sivea o închegare tradiţionala asupra căreia nu avea 
putere nici boierul şi nici ţăranii. Anume, satul ca atare 
se întemeia pe un trup de moşie, realitate juridică 
superioară oamenilor cari îl foloseau. Acest trup de 
moşie are un neted caracter de străvechime. 

Ţara întreagă se află astăzi încă împărţită în ase
menea trupuri de moşie tradiţionale, cari rămân 
pentru totdeauna legate de peisagiul câmpurilor, prin 
delimitările făcute pe teren şi prin toponimie. 
Schimbările de soarte juridică suferite de o moşie, 
împărţirea ei, comasarea ei într'o latifundie, chiar 
integrarea ei într'un domeniu de Stat, nu se ating 
<te această închegare în trup de moşie. Trupul îşi 
păstrează individualitatea, în ciuda acestor prefa
ceri. 
, Considerarea însă a acestor trupuri de moşie ne 
<luce la recunoaşterea faptului că trasarea lor pe 
teren nu este opera hazardului, ci dinpotrivă este 

PORT DIN BANAT 
J.itografie de Pobtida, de!n începutul sec, XIX. Col. Academiei Romane 
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extrem de regulată, efect al unor norme constante 
ele agrimensură. O socoteală a prezidat împărţirea 
pământului ţării pe trupuri de moşie. Şi această 
sistematică parcelare, pe sate, cuprinde fără deosebire 
satele răzăşeşti ca şi pe cele clăcăşeşti, amestecate, 
ca şi când ar aparţine în aceeaşi calitate unui sistem 
unic. 

Această vastă operaţie de parcelare a ţării este, fără 
îndoială, opera unor generaţii cari trăiau înainte de 
descălecări. Cele dintâi acte constată existenţa ace
stor trupuri şi le şi numesc a fi «vechi şi bătrâne ». 
Şi mai mult încă, a fost făcută, fie într'o vreme 
când deosebirea între sate răzăşeşti şi sate clăcăşeşti 
nu exista, fie într'un sistem de viaţă socială care nu 
ţinea socoteală de aceste deosebiri. 

Teoriile istorice clasice sunt mute în această pri
vinţă, tocmai pentru faptul că opera acestor stră
vechi agrimeusori fiind arhaica, actele istorice nu o 
consemnează 1). Insă pământul ţării a înregistrat ma
terial această parcelare şi anchetatorul sociolog, la 
teren, este dator să ţie seamă şi de acest gen inedit 
de <( document». Astfel ne vedem din nou siliţi, din 
simpla cercetare a prezentului, să ghicim şi sa începem 
a lumina problema vieţii noastre sociale dinainte de 
descălecare. Desigur studiile la teren ne lipsesc încă. 
Noi nu avem cercetările cari să corespundă, de pildă, 

'} Singur D-! N. Iorga a intuit admirabil problema Î11 
teoria sa a « Roiiianillor i>. 
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acelora făcute în Franţa asupra peisagiului rural de 
acolo a), 

Totuşi de pe acuma putem afirma că înţelegerea 
ctăcăşiei deţHiide de putinţa noastră de a explica cum 
anume, dintr'uu întreg de trupuri de moşie, unele au 
căzut sub mână boiereasca. Postularea unei existenţe 
din veci a legăturii de iobăgie, cade. Dacă operaţia 
întreaga a creării peisagiului rural românesc este an
teriorii statului românesc şi anterioară epocei istorice 
propui zise, faptul că încă din cele dintâi documente 
elăcâşia apare, 1111 are decât înţelesul restrâns că la 
acea data procesul de care vorbim era început, 

In ce a consistat acel proces? In parte ani răs
puns la această întrebare atunci când am analizat 
formele de disoluţie ale unei răzăşii. Intervenţia 
clasei boiereşti în acest proces a fost desigur ajutată 
şi de o întreagă concepţie juridică de stat, eu certe 
influenţe occidentale, de anume teorii asupra drep
tului Statului la un dominium eminent, precum şi 
de copierea unor modele feudale. 

Insă problema continuă a fi întunecată pentrucă 
noi ştim destul de precis, graţie actelor istorice şi 
exegezei lor, natura legăturii dintre boier şi ţărani, 
dar nu ştim absolut nimic cu privire la felul în care 
ţăranii îşi duceau viaţa lor îu sat. Odată dijma dată 
şi claca prestată, care era forma socială de con
vieţuire a sătenilor în satul lor? De gonit nu-i putea 

*) Vezi Marc Bîach: Los caracteres origiuaux de îvhls-
toire turale francaise; Hoger Vion; Esaai sur \a îonnation 
<lu paysage rural francate; şi Gaston Roupncl; I-Hstoire de 
la ciimpagjie fratiţfiisc. 
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nimeni goni. Anume pământuri, puteau stăpâni. 
Asupra altora aveau drept de folosinţă. Bar cum 
anume se petreceau lucrurile? 

Se pare că temeiul vieţii clăcăşeşti, interne, adică 
a clăcaşilor între ei după ce daseră boierului ce era. 
al boierului, era aceeaşi devălmăşie care stătea drept 
teniei vieţii răzaşeşti. Foarte târziu, după expro
prierea' dela 1864, după împroprietărirea individuală 
aclăcaşilor, —'precum afirmaN. Fîlipescu1) —aceşti. 
clăcaşi au continuat a trai în devălmăşie. Astăzi 
încă, vestigii ale unei organizări colective, petarlale, 
ale unor drepturi de folosire devahuaşe a mhiştelor 
etc, ne arată că aşa ceva s'ar fi putut întâmpla să 
fie. Problema rămâne complet deschisă. 

Mai limpede ne apare procesul de dizolvare a acestei 
clăcăşii, proces care a mers paralel cu acel al ra-
zăşiei. 

ISTORIA CIiACAŞlEI 

Şi satele clăcăşeşti cunosc, până foarte târziu, 
aceeaşi economie mai mult pastorală decât agrara, 
generala tuturor satelor noastre. Pământul, faţă de 
întrebuinţarea ce i se da, faţă de telurica rudimen
tară, faţă de relativ puţina populaţie existentă, nu 
era un bun pentru care să fi urmat lupte sociale. 
Acapararea de pământuri goale, adică o neîmbrăcate st
en oameni, era un non sens- Ce ar fi putut face 

(\ «Chestiuni ţărăneşti» pag. 28—.-29. 
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boierul cu ele? Proletariat agricol nu exista. Şi dacă 
din întâmplare cineva avea un asemenea loc pustiu, 
nu-i rămânea decât să creeze artificial un sat, prin 
colonizare, chemând săteni în nouile «slobozii», 
prin nenumărate avantagîi şi scutiri, acordate de 
Domnie. 

Cu totul altceva era posedarea pământului cu 
omul de pe el. Căci acesta putea da dijma şi munci 
claca. Aceste pământuri, cu oameni pe ele, puteau 
fi de două feluri: pământuri în stăpânire deplină şi 
pământuri în devălmăşie. 

Astfel, într'o răzăşie intrată în disoluţie, partea 
unui răzăş oarecare se « alegea », adică se determina 
precis, în două feluri: prin măsurare pe teren în zona 
din trupul de moşie supusă ţinerilor private indi
viduale, şi prin calcul în zona devălmăşiei propor
ţionale, A cumpăra mi asemenea drept, însemna a 
te integra în drepturile răzăşului. Boierul cumpărător 
devenea răzăş. Operaţia, fiind abuzivă, a fost la un 
moment dat interzisă. 

Dar răzăşul se putea vinde .şi rumân, adică să 
vândă nu numai pământul ci să se lege şi el a munci 
şt da dijma. Boierul cumpărător, în cazul acesta, 
este şi răzăş, adică stăpânitor de pământ, dar şi 
boier propriu zis, adică stăpânitor de oameni. 
" Dat boierul mai putea stăpâni şi satul întreg, 

anume se putea pune în locul şi în dreptul obştiei 
săteşti ca atare, şi să se socotească stăpân al zonei 

râmase devălniaşe. Asupra acestei paiţi de pământ, 
sătenii continuau a avea drepturi de folosinţă, însă 
boierul îşi cerea partea lui de dijmă şi de clacă, 

La această stăpânire a averii devălniaşe săteşti, 
care nu presupunea şi calitatea de «răzăş», putea 
el ajunge fie prin voia Domniei, fie prin cumpără
tură de ţineri private şi ulterior abuz. 

Un asemenea sistem putea, ipotetic, dăinui foarte 
bine şi faţă de o răzăşie. întreaga viaţă rămânea 
aceeaşi. Din satul liber de rude devălniaşe dispărea 
numai caracterul de libertate. Insă sătenii rămâneau 
în organizaţia lor pe neamuri, rămâneau stăpâni pe 
bucăţile de pământ stăpânite în ţinere privată .şi 
datorau boierului ceva, numai pentru bucăţile de 
pământ pe cari le luau spre folosinţă din averea 
devălniaşe a satului. Dar la această folosinţă, fie ea 
câmp, fie pădure, aveau dreptul, şi boierul nu~i putea 
împiedica. 

întocmai ca în răzăşii, când tehnica se desvoltă 
şi oamenii nu mai trebuese să lase pământurile în. 
ţelină ca «învechite şi netrebnice», când populaţia 
se înmulţeşte, când viaţa economică se schimbă, o 
luptă socială internă între clăcaşi şi boier începe. 
Boierul vrea să tragă cât mai multe foloase din si
tuaţia lui socială preeminentă. Boierului îi trebuese 
cât mai multe produse, ca să le vândă ca marfa 
pentru banii cari îi erau, în noul sistem economic, 
din ce în ce mai necesari. Tendinţa lui va fi sa puie 
pe cont propriu în valoare suprafaţe cât mai mari 
de pământ, muncite cu o clacă din ce în ce mai 
împovărătoare pentru sătean. Să ceară o dijmă din 

1 n u i DIN M U M I M \ 
Atjunrelfi de Szalhmary, Col. Academici Romane 
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ce în ce mai mare şi în al treilea rând, să oprească 
pe săteni de]a folosul pământului devalmaş pe care 
acuma îl putea folosi singur. Sătenii rămâneau să se 
opuie cu îndârjire la urcarea clăcii şi dijmei şi să 
ceară pământ destul spre folosinţă proprie. Când 
sila exercitată de boier ajungea de nesuferit, scă
parea era îu părăsirea satului şi în emigrare. Legarea 
de brazda, (a cărei tristă amintire a rămas în zicala 
esarac lipit pământului a), edictată de Minai Viteazul, 
a avut drept scop să puie capăt acestei tendinţe de 
apărare a ţărănimii prin fugă. Motive fiscale, 
aşa cum a arătat C. Giu-
rescit deplin, au avut aci 
un deosebit amestec. 

Reformele lui Mavro-
cordat (Muntenia IJ4&, 
Moldova 1749) aparent, 
desfiinţează iobăgia, să
tenii fiind declaraţi de 
acî înainte liberi. Insă 
această libertate însemna *p 
şi desprinderea lor din \ * a 
vechea obştie sătească în 
care ei aveau drepturi. 
Boierul rămânea cu « pro
prietatea », sătenii, cu 
<t l ibertatea » de a muri 
<le foame. 

Totuşi vechile drepturi 
ale obştii clacaşilor asupra 
.moşiei JIU se pot şterge 
aşa de uşor. Dovada o 
vom avea în studiul «ti
ersajului » la noi în ţară. 

Orişice devălmăşie să
tească, are ca primă 
e tapa de disoluţie a sa, 
încercarea de a « alege » 
drepturi le fiecăruia în 
par te , livide nt, această 
Istmuri re a drepturilor in
dividuale, iui o puteau 
cere decât aceia cari 
itădajduiau să se«aleagă» 
c u u n beneficiu d i n 
această operaţie. In sa
tele aflate sub mână boierească, unde forţele sociale 
îşi s tau în cumpănă, soluţia ieşirii din indiviziune, 
es te o soluţie clasică, pe care o putem numi, casă 
folosim un termen tehnic, luat din dreptul cutumiar 
francez, «tiersajul». 

In ce consistă operaţia tiersajului? Intr'o măsurare 
î n întinderi de pământ, a dreptului fiecăreia din 
păr ţ i , şi într'o eventuală soldare a diferenţelor, 
p r in bani. întreaga moşie se împarte în trei părţi 
egale ideale, din care una se dă boierului în 
l i imă proprietate, purgată de' orice drept de servi
t u t e ce ar fi grevat-o până atunci din partea ţă
ranilor ; iar ţăranii, iau celelalte două • dease-
meni purgate de orişice contra-obligaţie faţă de 
"boier. Tiersajul apare deci, ca o soluţie ele com
promis , aplicată ori de câte ori sătenii nu pot da 

' N l r 4 & l 
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afară pe boierul lor de moşie şi nici boierul nu-şi 
poate izgoni ţăranii (dealtfel rare ori are interes s'o 
facă), ci e silit, de' revolte, sau înduplecat prin bani, 
să cadă la învoială. 

Se poate vedea lesne că această soluţie juridică a 
tiersajului este aceea care, în forme depline, a stat 
la baza reformei agrare din anul 1S64. Insă aceeaşi 
formulă a tiersajului, semn al unei certe disoluţii a 
satului vechi devăhnaş, apare la noi în ţara încă 
din veacid al XVIII-lea ca o formulă de organizare a 
clăcăştei. Boierul mărgineşte dreptul sătenilor săi la 

2 / 3 din totalul pămân
turilor. Reformele l u i 
Mavrocordat din 1746,, ne 
vorbesc astfel de o ase
menea proporţionalizare. 
Regulamentul O r g a n i c 
moldovean o va prevedea 
şi el ca normă de măsu
rare a dreptului de folos 
la pământ al obştei ţăra
nilor, caii rămân însă 
datori şi mai departe, cu 
dijma şi claca, pentru 
aceste două treimi. Mai 
târziu Ştirbei, o va folosi 
din nou, la 1851, când 
prin aşezământul lui, va 
transforma pe ţăran în 
embaticari a două treimi 
din pământ, cu plata 
perpetuă a unei clăci de 
22 de zile anual. 

Dar dacă disoluţia sa
tului românesc, începe 
după cum vedem, încă din 
veacul al XVIII-lea, nu e 
mai puţ'm adevărat, că le
găturile directe cu Apusul 
capitalist, dau o nouă în
făţişare şi un ritm pre
cipitat disoluţiei vechilor 
stări dela noi. 

Situaţia de neclarificare 
a satului clăcăşesc deval
maş putea să dăinuiască 

atâta vreme cât fondul permanent al vieţii econo
mice continua să fie gospodăria casnică încinsă, în 
ciuda tendinţei spre o viaţă economică monetară, 
pe care o aducea cu sine organizarea fiscală apăsă
toare a Statului, relativa nevoie de bani, pe care 
birurile datorate de ţară o atrăgeau după.siue, precum 
şi capitalul de simplă formă comercială. 

Din momentul însă, în care această viaţă econo
mică patriarhală pornea, sul) presiunea capitalismului 
industrial occidental, spre capitalizare, vechea 
alcătuire a satelor noastre era menită unei prefaceri 
rapide. Relaţiile dintre săteni şi boieri trebuiau să 
ia aspectul unei crize permanente. Această agravare 
a conflictului izvora din pornirea boierilor de a avea, 
în vederea exploatării pentru export, cât mai mult 
pământ, ceea ce însemna ruperea unor părţi din ce 
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în. ce mai mari din hotarul satelor, fie el de agricul
tură, islaz sau pădure, dehi dreptul de folos al ţăra
nilor. Tot odată se căuta şi păstrarea drepturilor 
de robie a muncii ţărăneşti, pentru ca pământurile 
să aibă şi lucrătorii necesari. Ţăranii clăeaşi, pe cari 
nu-i îndemnau câştigurile comerţului cu Occidentul 
şi pe cari veacuri de silă îi redusese la umilinţa, 
nu voiau decât dreptul la folosire, clin trupul moşiei, 
a acelei cantităţi de pământ ce le trebuia pentru 
hrană, îmbunătăţirea dijmei, măcar Iu din -/.cec una, 
precum şi reducerea zile
lor de clacă, mult prea 
împovărate hi chipul în 
care le socotise o eu mut», 
Regulamentul Oigauic. 

Nevoia de lămurire 
practică a problemei a-
grare, astfel născută, de
vine şi mai acută, cu 
cât tendinţele de prefa
cere totală a raporturilor 
de clase din ţară, era în
tărită, prin faptul că în 
aceeaş" vreme ui se pu
nea şi problema organi
zării unui nou Stat politic 
de sine stătător. 

Principatele dunărene, 
avuseseră parte de o in
dependenţă de Stat, pe 
care ţările din Sudul Du
nării, nu o cunoşteau. 
Aceasta face ca la retra
gerea Turcilor, organiza
ţia de Stat, fiind pămân-

iteană, nu părăseşte ţara, 
ic iun s'a întâmplat în 
ISerbia şi în Bulgaria. 
^lasa boierească aute-

tatona, are putinţă să 
/continue organizaţia de 
stat; mai mult încă, sa o 
'folosească pentru resolva-
reapropriiloî sale nevoi. 

Dar clasa aceasta boierească 
Boierii mari şi boierinaşii se luptau unii cu alţii 
pentru a pune mâna pe putere. Boierii mari, dacă 
reuşesc un timp să impună regulamentul lor organic 
ţăranilor, şi sa înlăture concurenţa politică a boieri-
uaşitor, aveau rasă în aceştia, un rival deosebit de 
abil, pe care, de altă parte, îl ajutau şi împrejurările. 
Intr'adevăr, pnn^. Ia sfârşit, tot boierinaşii aceştia, 
sunt aceia cari crează noul stat românesc. 

Acuzaţia care s'a adus bonjuriştilor, de a fi fost, 
ca structură psichologică, nişte raţionalişti, cari nu 
ţineau seamă de împrejurările de fapt ale ţării, ci 
urmăreau strict logic, aplicarea unor principii pa-
nacee sociale, învăţate în Occident, cuprinde numai 
o parte de adevăr. Că au avut această mentalitate, 
nimeni nu o poate contesta. Că au crezut într'adevăr 
că cu două-trei principii occidentale se poate ajunge 
Ju crearea din piatră seacă a unei ţări întregi, iarăşi 

aOJTA.NI DIN SĂUŞTE MERGÂND T,A BĂT^CIU 
CtomolitogniHe de liarabas 

nu era unitară. 

nu se poate tăgădui, Dar acţiunea lor, cu toate acestea, 
în logica faptelor sociale, nu este politiceşte, atât de 
utopică pe cât s'ar crede. Oricât am vrea să punem 
pe seama şcolii occidentale, vina întreagă a apariţiei 
lor, ea nu ne da o explicaţie suficientă, K .drept că 
influenţa occidentală, fatal străină de realităţile au
tohtone, a dat naştere unui puternic curent de opinii 
la noi, şi a contribuit la organizarea într'nn anumit 
chip a statului. Dar orişice influenţă îşi are regulile 
sale de apariţie şi trebuieşte ca acel curent să fie, 

într'nn fel sau altul, po
trivit unor împrejurări tiu 
fapt, din ţara influen
ţată. 

Nu insistăm asupra fap
tului în deobşte cunoscut. 
că mentalitatea jacobină 
franceza era o minunată 
armă de luptă împotriva 
clasei marilor boieri şi a 
sprijinitorilor ei străini, 
«Duhul franţuzesc)) jaco-
bin, avea drum deschis 
în sânul miilor de boic-
linaşi, luptători pentru 
propriile lor libertăţi po
litice, împotriva extrem 
de restrânsei clase, aca
paratoare de stat, a ma
rilor boieri. 

Dar mentalitatea ja
cobină mai avea şi un 
alt folos, într'o altă luptă 
pe care boierinaşii aveau 
să o ducă împotriva cla
sei ţărăneşti. 

Este drept, că în vre
mea când boiernaşii eon-
stituiesc încă o clasa re
voluţionară în ascensi
une, ei caută sprijinul 
claselor de jos. în aşa 
măsură chiar, încât am 
fi fost în drept să ne aş

teptăm ca ei să arate o deosebită aplecare spirituala. 
spre cercetarea şi înţelegerea formelor de viaţă ale 
acestor clase, adică spre cercetarea satului românesc, 
Apariţia unor Nicolae Bălcescu, Ion Radoviei din 
Goleşti, Mălinescu, —• atât de plină de omenie, faţa 
de ţărani, deşi mai mult tânguitoare decât cercetă
toare, — ne-arfi putut face să credem că în momen
tul venirii ei la putere, această clasă naţionalistă, 
cu simpatii ţărăniste, şi iubitoare de trecut, va reuşi să 
dea ţării o organizare care sa ţie seamă de realităţile ei. 

Insă nu trebue să uitam că boierinaşii, întocmai 
ca şi boierii cei mari, aveau de priveghiat, interesele 
lor latifundiare. Revoluţionarismul lor se exercita 
numai faţa de marea boierime acaparatoare a vieţii 
politice. Insă şi unii şi alţii, erau stăpânitpri de sate, 
şi îşi prîveghiau, cu mijloace şi puteri deosebite, 
aceleaşi interese ale lor, în lupta deschisă prin disol-
varea vechiului sat devălmaş. 

mm&t: 
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Clasa marilor pror^rietari, complet reacţionară, 
voia la început menţinerea, cu orice chip, a unei 
situaţii săteşti nelămurite, în mijlocul căreia găsea 

Har ta I . Procentul sntelm- răznşeşH pe judeţe în 1852 
(DilpJi Nicoîae Şuţu; NotHii statistice asupra Moldaviel) 

putinţa, prin abu» şi silă, să-şi ajungă scopurile de 
buna state materială. lAicrul acesta nu era însă 
îngăduit boieri naşilor, cari aveau tot interesul deci, 
să procedeze la o lichidare prin bună înţelegere. 
Pe lângă argumentul neputinţii folosirii abuzului 
de către ei, se adaugă şi unele interese de tehnică 
economică. Aceste necesităţi obiective, au fost re
cunoscute mai târziu, chiar şi de către unii din 
cei nltra reacţionari precum, de pildă, Earbu Ca
targul, care îşi dă seama într 'o broşura a sa, că ran
damentul economic al muncii cu ţărani liberi putea 
să fie mai mare decât acela obţinut într'un sat robit. 

In cursul discuţiilor politice, cari se duceau şi prin 
broşuri scrise în limbi străine, înadins pentru acea 
Europă al cărui sprijin politic era liotărîtor pentru 
soarta luptelor interne, cele două partide, reacţionarii 
şi bonjuriştii, roşii şi albii, tălmăceau în formule 
occidentale o luptă care era totuşi foarte de aci, 
fără nimic occidental în ea. Bonjuriştii folosesc termi
nologia liberală, cerând desfiinţarea iobăgiei, pe care 
o numesc « feudalism», iar reacţionarii îi invinuesc 
de <t socialism » şi n comunism ». In dosul acestor 
formule şi acestei lupte ideologice foarte savante, 
realitatea care se ascundea era, de fapt, aceea a 
satului devăimaş românesc, supărătoare pentru amân
două taberele. 

Am spus că mentalitatea liberala occidentală este 
de folos clasei boieri naşilor, pentru apărarea intere
selor lor de boieri de moşie. Iată anume cum. 

Formula manchesteriană şi liberală a societăţii 
cunoaşte^ ca principiu, o libertate desăvârşită de 

cuntractare între doi proprietari deplini, Pentru un 
gânditor de şcoala liberală în sens apusean, aşa cum 
erau bonjuriştii, este o neputinţă logică de a înţelege, 
necum de a admite, devălmăşia ea sistem social, 
Legislaţiile occidentale moderne privesc rău, chiar 
şi indiviziimea, adică folosirea îu comun a unui 
obiect, de către nişte coproprietari, cari îşi au precis 
delimitate drepturile lor. Această indivixuvne, este 
socotită ca o formă precară de folosire a bunurilor, 
ea neputând fi stipulată pe un interval mai mare 
de 5 ani, şi fiind oricând supusă lichidării, la cererea 
oricărui proprietar indiviz. Devălmăşia românească, 
cu drepturile ei nedetenuinate şi complexe, de folos 
la pământ, dijmă şi clacă, trebuia să le apară ca un 
uon sens juridic. 

Ca în acest chip întreaga ţară românească, adânc 
devalmaşă, era un uon sens juridic, este o altă ches
tiune. Pentru bonjurişti, revoluţionari şi organizatori 
de <i state moderne», nu era timpul să se pună pro
blema unui studiu amănunţit asupra felului de a îi, 
al acestei absurde devălmăşii. 

Cu atât mai mult cu cât ei se aflau, după cum am 
spus, în luptă directă cu ţăranii, în marea operaţie 
a lichidării satului vechiu devăimaş, în vasta ope
raţie de tiersaj care se pregătea din ce în ce mai vădit 
pentru toată lumea. 

Credinţa într'o proprietate individuală de drept 
natural, acorda « revoluţionarilor » un drept de a se 
socoti parte în proces. Căci dacă un proprietar indi
vidual, conform dreptului natural, trebue să existe, 
dela sine înţeles că acest proprietar nu putea sa fie 

IH851-55 
altul decât boierul, deoarece el este într'adevăr un «in
divid ». Nu poate fi obştia sătenilor, devălmaşe prin 
esenţa ei. Dacă totuşi, nu pe pura logică, ci pe necesităţi 
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de fapt, acestor ţărani va trebui să li se respecte dreptul 
de folos la moşie, ei vor trebui să fie <J împroprietăriţi >>, 
adică să li se constitue abea un drept de proprietate 
individuală, prin exproprierea 
unei părţi a proprietăţii boie
rului. Bonjuriştii sunt deci 
deosebiţi de boierii cei mari 
reacţionari, nu din punctul 
de vedere al atitudinii juri
dice, ci numai în planul re
formei politice. ,Şi unii şi alţii 
se pretind «proprietari >>, drep
turile ţăranilor grevând nu
mai, în formă de servituti, de 
embatie, ete. nuda lor pro- [ij^vJ-Sub IU 
prietate. Unii admit însă îm
proprietărirea subsecventă, 
alţii mi. 

Dacă în focul luptei, bon
juriştii au scos la iveală toată 
seria de vexaţiuni şi de aspră 
iobăgie a satelor, au făcu t-o 
numai pentru a-şi sili rivalii 
politici de clasă, să înţeleagă 
utilitatea practică a unei re
forme, nicidecum pentru a 
evidenţia natura devălmăşiei 
săteşti, care implica negarea 
însăşi a dreptului lor de vii
tori proprietari deplini, I,u-
crtil se vede cât se poate de 
clar, atunci când roşii nu mai 
stau de vorbă cu albii, ci cu 
ţăranii. Comisia proprietăţii 
alcătuită în timpul revoluţiei 
dela 1848 este dovada absolută 
a acestei stări de lucruri. B)ste aci o pagină curioasă 
a istoriei noastre sociale, care începe eu convocarea 
acestei comisii pe ziua de 9 Iunie 1848 şi sfârşeşte 
cu urgenta ei trimitere acasă, de îndată ce se vede 
că sătenii şi bonjuriştii vorbesc doua limbi deosebite: 
boierii cerând întâi şi întâi să se «sfiuţească proprie
tatea )> abstractă şi ca principiu (cu veşnica presu
punere că aceasta înseamnă proprietatea lor) şi ţăranii 
repetând îutr'uua că « sfântă să, fie, după ce ni s'o 
da şi nouă» şi cerând mereu «sa ne vorbească româ
neşte să înţelegem şi noi». Kşecul acestei încercări 
de discuţie, între două tabere cari nu se puteau 
înţelege, a durut mult pe conducătorii de atunci. 
Ani după aceea, 1111 Heliade Rădulescu nu se putea 
opri de a nu ocărî, în paginile amare ale jurnalului 
său de emigrant, pe ciudatul şi singuratecul Ion 
Ionescu dela Brad, prezidentul acelei Comisii, teh
nician rătăcit între politicieni. 

Aci trebue căutat începutul unei serii de neîn
ţelegeri între voinţa politică a boierilor reprezentând 
statul — stat el însuşi mare latifundiar—şi voinţa 
nemălurită, de cu totul altă natură, a satului. Do
rinţa bonjuriştilor era de a scăpa cât inai repede 
de povara acestei probleme agrare, făcând «partea 
focului )>, cedând ce era de cedat, ţăranilor, ca să 
poată ajunge la constituirea deplinei lor proprietăţi. 

Că satul a rămas, până în zilele noastre, la credinţa 
că nu exista un drept de proprietate individuală, 
care i s'ar putea opune pe dreptate, că el nu a îu-

Harta III. Populaţia răzăşeascu în 
(După P. Foni) 
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ţeles, clin seria de vaste reforme ale statului, decât 
folosul momentan pe care îl putea avea, iată un 
lucru pe care nu îl puteau bănui bonjuriştii. Un 
veac întreg, sătenii n'au făcut altceva decât să răs
tălmăcească în duh devălmaş, toate reformele sta
tului şi, paradoxal, seria de împroprietăriri cari au 
urinat nu au dus la o întărire a spiritului de pro
prietate individuală ci dimpotrivă ia întărirea cre
dinţei într'o devălmăşie a tuturor pământurilor ţării, 
clin care ei, sătenii, aveau dreptul să se folosească 
după nevoie, evident plătind impozite şi dijmăi 

C O N C L U S I U N I 

Din cele pană acum arătate s'a putut vedea ca 
istoria socială a ţărilor româneşti trebue să înceapă 
cliutr'o vreme cu mult mai îndepărtată decât cea cu 
care eram până acum obişnuiţi. Actele istorice apar 
târziu, şi ele nu fac decât să constate existenţa unor 
forme de viaţă socială cari, ca atare, trebuesc socotite 
cu mult anterioare. Aceste forme de viaţă, cari sunt 
cele ale satului, răzăşesc şi clăcăşeşc, cuprinse în-
tr'un acelaş sistem teritorial, presupun existenţa 
unor organizări deasupra satului ca atare, clar ne-
având încă un caracter de stat. Apariţia statului 
şi puţina lumină fragmentară pe care o aduc cu sine 
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actele, ne arată că evoluţia socială a ţării era, la 
descălecare, destul de înaintată: şi răzaşia şi clăcăşia 
erau supuse unei disoluţii, al cărei mecanism ne-am 
încercat a-1 arăta, prinţi'o analiză sociologică înteme
iată pe cunoaşterea stărilor sociale de azi. 

Pe măsură ce ne apropiem de vremile noi, această 
disoluţie a vechilor forme de organizare ale vieţii 
sociale la noi se pronunţă. Dispar desigur, întâi, organi
zaţiile iutersăteşti, apoi cele interne săteşti. 

O părere comună multor cercetători este aceea că 
tratatul dela Adrianopole ar fi ca o piatră de hotar, 
im început al epocii moderne româneşti şi al diso-
luţiei vechei Românii. Credem a fi arătat că procesul 
disoluţiei era mai vechi, şi ca el ar fi urmat aproape 
aceeaşi cale şi fără de influenţa puternică a Occi
dentului, ivită în urma acelui tratat. Nu e mai puţin 
adevărat, îusă, că această influenţă capitalistă dă un 
alt ritm şi pune alte accente procesului de disoluţie 
a vechei Românii. 

După cum o arată foarte bine sociologul Dobro-
geanu-Gherea, Adriauopalul pune în legătură ţările 
româneşti cu un fenomen social inedit: capitalismul 
(mai ales englez, adaogă Zeletin). Acest capitalism, 
a cărui istorie mondială este îndeobşte studiată, nu 
pătrunde însă în cuceririle sale de regiuni nouica un 
tăvălug distrugător al tuturor formelor autohtone, 
pentru ca în urma lui să răsară forme de viaţă so
cială pur capitaliste. Ci capitalismul pătrunde cu o 

• metodă mult .mai insidioasă, urmărind anume sco
puri, distrugând tot ce se opune acelor scopuri, dar 
lăsând să dăinuiască tot ceea ce pentru el nu ar fi 
putut să însemne o primejdie. De aceea analiza pe 
care o face Dobrogeanu-Gherea, atât de magistrală 
în ceea ce priveşte aspectele capitaliste propriu zise 
ale problemei, trebuesc întregite. Teza lui, conform 
căreia formele de viaţă ulterioare ale României 
aveau să depindă de influenţa uniformizantă a capi
talismului mondial, asupra condiţiilor speciale ele 
viaţă dela noi, este fără îndoială plină de adevăr; 
îusă pe vremea când aceasta teorie apărea, Dobro
geanu-Gherea ştia precis ce anume este influenţa 
capitalistă., dar nu avea de unde să ştie care era 
viaţa socială românească influenţată, căci satul româ
nesc era pe vremea aceea o enigmă ştiinţifică, în ciuda 
studiilor lui Radu Rosetti. 

B I B U O G R A P I f î r 
H, H, Stafii: Contribuţii la problema razăşiei satului Nerej 

(Arhiva pentru Ştiinţa şi Reforma Socială, Anul VIII 
No. 4 şi Anul I X Na. i—3), 

H. H. Stafii: Vatra satului Cornova (Arhiva, Anul X 

Aci credem a vedea putinţa unor noui adânciri a 
problemei. Capitalismul occidental pătrunzând îit 
ţările româneşti a transformat ceea ce se putea 
transforma — în primul rând, statul. A acceleratei a 
schimbat direcţia disoluţiei satului clăeăşesc, dând 
naştere formelor «neo-iobage». A creat zone în
tregi de viaţă complet capitalizate: industria şi co
merţul capitalist, născut prin uciderea vechei forme 
de viaţă economică şi socială a meseriaşilor şi negu
ţătorilor, organizaţi în breslele lor, prin distrugerea 
unei întregi « clasa de mijloc » şi înlocuirea ei printr'o 
alta, deseori de origină neromânească. 

Dar au scăpat influenţei capitaliste o sumă de alte 
forme de viaţă, în primul rând cele răzăşeşti cari 
abia mai târziu au fost izbite de transformarea pă
durilor în marfă de export. Au scăpat formele in
terne de viaţa ale satelor, de orice fel, în măsura în 
care nu stânjeneau procesul dublu de vânzare a pro
duselor interne în schimbul cumpărării de mărfuri 
occidentale. 

Şi mai ales au'scăpat în anume regiuni, căci pă
trunderea capitalismului s'a făcut neuniform, lă
sând insule mari din ţara cea veche aproape nea
tinse. 

Daca lucrurile s'ar fi întâmplat altfel, daca pă
trunderea capitalismului ar fi fost omogena şi distru
gătoare până în rădăcini, ar fi pierit odată cu Româ
nia cea veche şi putinţa unei istorii sociale a acestei 
Românii. Din fericire — cel puţin pentru sociolog —• 
astăzi încă, în plin veac al XX-lea, laşii întregi şi 
petece răzleţe au rămas aproape neatinse. Fiecare 
parte din ţară, reprezintă o experienţă socială, capă
tul desvoltării unui fragment din istoria socială a 
ţării, de o nesfârşită varietate. România de astăzi 
păstrează încă în ea mărturiile nenumăratelor sale 
întâmplări. Pe trupul ei material, stau ca pe im 
răboj, semnele vechilor socoteli. Iu amintirea ŞL de
prinderile ei, mocnesc încă tradiţiile de veacuri şi 
obiceiul pământului. -Şi legând laolaltă toată învă
ţătura pe care, bucată cu bucată, ue-ar putea-o da 
România despre ea însăşi, ar fi cu putinţă să înviem 
chipul întreg al României, din veacuri bătrâne şi 
până azi. Istoria ei socială ar putea fi atuncia 
scrisă. 

h. h. s. 

H, H. Siahl; I/organisatiou ccllective du village romnaiii. 
(Arhiva pentru Ştiinţa şi Reforma SorialS Anul XII I ) . 

Georges Fotino: Contribiition â Petutle des orfgines de 
l'aucien droit coutumier roumain. Paris, 1926, 

Marcel Emerit: I,es payssans romalnsdepuis le t ra i tdd 'Andr i -
nople jusqu'â la libâratiou des terres. Paris , 1937. 
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Cât timp producţia agricolă era cerută numai 
pentru trebuinţele interioare, raporturile dintre boieri 
şi clăcaşi nu dădeau naştere la nemulţumiri. Pământul 
fiind larg, condiţiile de munca erau uşoare1}. 

Mai târziu însă, începând cu sfârşitul secolului 
XVII, atunci când produsele agricole ale ţării 
şi cu deosebire vitele capătă preţ, stăpânii, de 
moşii doresc sa-şi mărească producţia. Pentru 
aceasta zilele de clacă au fost înmulţite. Dela 
6 zile pe an, la începutul secolului XVIII, ele au 
fost ridicate la 18 şi pe urmă la 24 zile, iar locurile 
de păşune cari înainte nu aveau nici o limită, au fost 
ţărmurite. Mai ales după pacea dela. Adrianppole, 
care dădea libertate exportului de cereale al ţării, 
tendinţa înmulţirii zilelor de clacă şi a îngreunării 
învoielilor pentru prisoase, adică a pământului închi
riat de clăcaşi peste pământul legiuit, este din ce 
în ce mai pronunţată. Statul însuşi, pentru economia 
generală a ţarii, avea interes ca cultura să se întindă. 
Regulamentul Organic legalizează această ridicare a 
zilelor de muncă şi chiar o ridica puţin în judeţele 
cu populaţie rară. El ţărmureşte, pentru întâia data, 
după numărul vitelor de muncă, întinderea de ară
tura pe care o puteau munci clăcaşii. Un început de 
agitaţie chiar s'a manifestat în judeţele Ialomiţa, Bu
zău şi Brăila după decretarea regulamentului, şi minis
trul de interne de atunci, Villara, a fost nevoit să 
meargă în toate aceste părţi pentru a potoli spiri
tele. 

încercările lut Vodă Ştirbei în Muntenia şi cu deo
sebire ale lui Grigore Ghica în Moldova, de a uşura 
povara muncii pentru ţărani, nu aduseră im rezultat 
practic. Nemulţumirile ţăranilor creşteau, ei cereau 
mereu reducerea zilelor de lucru şi ieftinirea învoielii, 
In acest timp chestiunea capitală care îi agita nu 
era pământul, căci pământ se găsea din belşug, şi ei 
aveau dreptul sâ-1 ceară, iar boierii erau datori sa-1 
dea; ceea ce îi nemulţumea era munca pe care tre
buiau să o presteze pentru plata pământului. «Ţă
ranii pe atunci nu cereau pământ, ei cereau ceva 
mai mult: libertatea muncii, desfiinţarea clăcii», 
spune ICogălniceanu, în discursul său dela legea din 
1889. Aceasta • ridicare a numărului zilelor de clacă 
sau a învoielii pentru prisoase este relativa. Ba părea 

l) Vezi Enc, Rom. I «Organizarea socială a ţărănimii» 
pag- 559. 

mare atunci ţăranilor nedeprinşi cu munca, lor cari 
abia ieşiseră din regimul pastoral. 

In toata această lunga perioadă, până la reforma 
din 1864, raporturile dintre boieri şi sătenii de pe 
moşiile lor erau hotărîte de puterea administrativă. 
Toate nemulţumirile izvorîte dintr'o parte sau alta, 
se regulau pe această cale. Cu fiecare domnie nouă 
se revizuiau şi se decretau raporturi noui de muncă. 

Plângerile ţăranilor pentru împovărarea muncii 
erau nenumărate, şi ecoul lor în lumea orăşenească, 
care începea atunci să se înfiripeze, era mare. Pentru 
uşurarea acestor nemulţumiri, împroprietărirea dâ-
caşilor apărea ca singura soluţie. Ideile oamenilor 
dela 1848, reformele agrare înfăptuite în Prusia şi cele 
apropiate în Rusia, întăriră şi mai mult curentul 
pentru desfiinţarea clăcii şi împroprietărirea sătenilor. 

Ele au fost realizate prin legea din 1864 a lui 
Vodă Cuza şi ICogălniceanu. 

DELA LBGEA DIN 1S64 PÂNĂ I,A RĂSCOALA DIN 1907 
Legea aceasta nu a putut fi înfăptuită însă pe 

calea înţelegerii politice. Ea continua tradiţia, fiind 
şi ea o măsură a puterii administrative. 

Ce a voit legea rurală şi ce a realizat? legea a 
voit desfiinţarea muncii silite, La acea vreme populaţia 
fiind rara, braţe libere de muncă nu se găseau. Claca 
era singurul mijloc de a cultiva moşiile. Chestia pămân
tului nu era dar răscolită decât accesoriu. Litigiul prin
cipal care se desbătea era desfiinţarea sau menţinerea 
muncii silite. Aceasta explică de ce legea rurală, care 
desrobea moşiile particulare de servitutea de pământ 
pentru însurăţei, a avut toată aprobarea prietenilor 
ţăranilor şi de ce boierii primiră cu răceală acest mare 
dar pe care legea li-1 făcea. Cei dintâi credeau că 
liberarea muncii hotărîtă prin lege era să devină o 
realitate,. iar ceilalţi nu aveau ce face cu o avere 
moartă. Lor le trebuia venit, adică producţie şi pro
ducţia agricolă nu se obţinea atunci decât prin clacă. 

Aceasta este pricina adevărată a. împotrivirii făţişe 
sau ascunse a tuturor partidelor politice • la înfăp
tuirea legii rurale şi, odată înfăptuită, aceasta a fost 
unul din motivele principale ale detronării lui Vodă 
Cuza. «Căci legea din 1864 este cauza adevărată a 
căderii. lui» spune ICogălniceanu, în discursul său 
dela legea din 1889, Şi într'adevăr <i primul lucru de 
care se ocupă regimul ce urmă revoluţiei din î i 
Februarie 1866 fu de a decreta legea pentru tocmeli 
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agricole, promulgată la 18 Martie acel an *) ». 
Ţăranii crezuseră, că libertatea muncii înseamnă 

libertatea de a nu munci, şi se mărginiră să lucreze 
numai pământul pe care deveniseră proprietari. In 
multe părţi ale ţarii ei refuzau să se îuvoiască la lucru 
pe moşiile boiereşti. îngrijorarea din această privinţă 
era generală. Consiliile judeţene consultate de Gu
vern încă din Ianuarie 1865, ceruseră unanim o lege, 
prin care învoielile agricole să se execute pe cale 
administrativă. Consiliul de Stat opiniază şi el «că 
ar fi o calamitate publica să se lase în judecata justi
ţiei comune tocmelile agricole şi executarea lor». 

Legea tocmelilor agricole din 1866, opera locote
nentei domneşti, institue executarea administrativa a 
muncii, doi ani numai dela proclamarea libertăţii ei. 
«Primarii au datoria, cu ajutorul consilierilor, vătă-
şeilor, dorobanţilor, secretarului, să îndemne pe mun
citorii agricoli a-şi îndeplini tocmelile şi a-i executa» 
Primarii erau răspunzători de neexecutare, 

Legea tocmelilor agricole din 1866 a fost înăsprită 
în 1872. Primarul putea cere la nevoie ajutor de 
dorobanţi dela subprefectură pentru executarea mun
cilor agricole. Se institue dar o adevărată vnmcâ 
silita, mult mai împovărătoare decât claca, deoarece 
era izvorîtă m cea mai mare parte din datorii camă-
tăreşti. <t Răfuiala învoelilor agricole se făcea după 
legea clin 1872 prin administraţie, şi se zicea că 
rămăşiţele muncilor trec diutr'un au la altul. Această 
dispoziţie a avut de rezultat că prin rămăşiţe ajun
gem la o clacă continuă, nemăsurată. Ţăranul 
devine cu încetul un adevărat rob. Claca măsurată 
înainte prin lege s'a transformat într'o clacă nemă
surată. Legea din 1872 a apăsat foarte mult pe 
locuitori şi a adus o sărăcie care mi exista nici chiar 
în timpul clăciia) ». 

In 1882 tocmelile agricole sunt din nou aduse 
înaintea Parlamentului, Şi de astă dată, toate parti
dele politice socotesc că muncile agricole «nu pot fi 
lăsate la regula dreptului comun». «Ţara are încă 
trebuinţa de o lege specială pentru a-şi desvolta 
forţele de producţiune », zice raportorul legii din 1882. 

Legea din 1882 aduce o uşurare ţăranilor. Clauzele 
penale şi de solidaritate sunt desfiinţate, termenul 
învoielii se fixează la doi ani în loc de cinci, se lasă 
ţăranilor dona. zile libere pe săptămână pentru mun
cile lor, se introduce dreptul justiţiei de a cerceta 
plângerile izvorîte din aplicarea contractelor, iar aju
torul de dorobanţi a fost suprimat. Executarea era 
lăsată însă tot în seama administraţiei. 

La 1893 Parlamentul ia din nou în cercetare arză-
toarea chestie a învoielilor agricole. Legea din 1882 
este îmbunătăţită, în special în ceea ce priveşte 
reglementarea dijmuitului. Execuţia muncilor se face 
însă tot pe calea administrativă, dar pentru prima 
oară în legislaţia agrară la noi apare dreptul părţilor 
de a contracta învoieli agricole sub imperiul dreptului 
comun (art. 45 al legii). 

Legile de tocmeli agricole sunt oglinda fidelă a 
necesităţii de Stat ca producţia agricolă .să nu fie 

1J Raportul legii peuttu. tocmeli agricole din 1882. 
a) D. A. Sturza.. Discurs la legea din 1893. 

periclitată. Ele însă fac dovada ca promisiunea legii 
din 1864, liberarea muncii, nu a putut fi îndeplinită. 
Iluziile pe care şi le făceau prietenii ţăranilor despre 
legea rurală, au fost repede spulberate. Realitatea se 
însărcinase să le anunţe că nu sosise încă vremea 
desrobirii muncii. Abia la 1893, după trecere de 30 
ani, se vorbeşte pentru prima oară de putinţa înche
ierii de învoieli agricole după dreptul comun şi, ceea ce 
e mai izbitor, e că această liberare a muncii e propusă 
de un guvern conservator. Explicaţia e simplă r pojm-
laţia îumulţindu-se, oferta muncii era numeroasă. Se 
puteau găsi pentru cultura moşiilor muncitori ade
meniţi numai de câştigul bănesc. Timpul sosise ca 
munca să fie declarată liberă. 

Dar tocmai această creştere a populaţiei pune de 
astă dată problema pământului cu toată tăria. La 
1864 preocuparea principală a ţăranilor era desfiin
ţarea clăcii; pământul îl aveau. După trecere de 30 
ani însă, numărul celor fără de pământ crescuse con
siderabil. Pe lângă cei pe cari legea rurală nu-i putuse 
satisface — clăcaşii de pe moşii înguste — se adaugă 
numărul mare al însurăţeilor. Ei nu puteau cere 
acum pământ de hrană în moşia boierului, căci 
legea rurală ştersese dreptul de servitute pe care 
sătenii îl aveau asupra moşia lor, iar împroprietărirea 
pe moşiile Statului, astfel cum prevedea art. 6 al 
legii rurale, nu fusese împlinită. «Dispoziţiile artico
lelor 5, 6 şi 54 din legea rurală relative la însurăţei 
şi clăcaşi au rămas literă moartă şi nu au avut nici o 
aplicare. Legile asupra vânzării bunurilor Statului 
au pornit dela un punct de vedere fiscal, moşiile se 
vindeau în corpuri întregi pentru trebuinţele buge
tului » spune raportorul legii de tocmeli agricole dela 
1889. «Toate aceste legi prevedeau şi vânzare de 
loturi mici, însă vânzarea lor era înconjurată cu 
atâtea dificultăţi încât se pare ca legiuitorul dorea 
să o facă imposibilăl) ». 

In 1876 s'a încercat aplicarea pe cale adminis
trativa a cuprinsului art. 5 din legea rurala. Această 
încercare a dat naştere la atâtea nereguli şi abu
zuri, încât a fost nevoie de o lege specială pentru 
revizuirea acestei împroprietăriri, 

Oferta de muncă era mărită şi prin lipsa de pământ 
a însurăţeilor. 

Din această pricină condiţiile învoielilor pentru 
obţinerea pământului deveniseră de astă data cu 
adevărat împovărătoare pentru ţărani. A contri
buit la această îngreuuare în tot acest timp neames
tecul complet al administraţiei în raporturile dintre 
proprietar şi ţăran. Se decretase doar la 1864 munca 
şi proprietatea liberă. Am arătat cum, în ceea ce 
priveşte munca, dispoziţia liberală a legii rurale 
fusese ocolită. Ea rămăsese însă întreagă pentru 
moşii. 

învoielile agricole şi lipsa de pământ determinară 
o stare de nelinişte şi agitaţie care culmina prin 
răscoala dela 1889. Chestia agrară era din nou la 
ordinea zilei, şi guvernul de atunci aducea în discuţia 
Parlamentului legea pentru vânzarea în loturi a mo
şiilor Statului. Prin această lege se urmărea satis-

x) Desbateri parlamentare la legea din 1889. 
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facerea nevoii de pământ a sătenilor lipsiţi. S'a 
distribuit prin această lege şi cele următoare peste 
500.000 nectare din moşiile Statului ţăranilor cari nu 
aveau pământ. Neliniştea agrară nu a fost însă po
tolită prin această împroprietărire, căci în anul 1907 
se produce răscoala sângeroasă care se întinde dela 
un capăt la celălalt al ţării. 

Cum se explică această revoltă masivă a ţăranilor 
după ce prin legea rurala şi legile de vânzare a mo
şiilor Statului, aproape jumătate din suprafaţa 
agricolă a ţării le aparţinea? Şi în deosebi cum s'a 
putut ea în toată ţara, întreg satul sa fie solidar? 

După părerea pe care am arătat-o pe larg în scrie
rile noastre, pricina trebue căutată în felul în care 
legile agrare au organizat mica proprietate şi în piede-
cile pe care tot acestea le-au ridicat împotriva 
selecţiei naturale, 

Dela început loturile de împroprietărire au fost 
neîndestulătoare ca suprafaţă, chiar cele ale legii 
rurale. In condiţiile noastre de climă şi debuşeu, de 
agricultură rudimentara, producţia lotului tip de 5 
hectare nu putea asigura existenţa ţăranului. El era 
nevoit, pentru a-şi completa întreţinerea, să se învo-
iască la marele proprietar. Legile agrare nu au creat 
ţărani liberi. Această situaţie, dela început rea, a 
fost înrăutăţ i tă încă prin dispoziţiile legii. Loturile 
de împroprietărire erau inalienabile, dar divizibile. 
Rezultatul a fost că proprietatea ţărănească care 
avea la înfiinţarea ei o mijlocie de 4,6 hectare, avea 
la recensământul din 180,6 o mijlocie de 3,4 hectare, 
iar la 1905 numai de 3,2 hectare, De fapt această mij
locie era şi mai redusă, căci statistica a fost întocmită 
după rolurile fiscale, care în cele mai multe cazuri 
înscriau proprietăţi familiare nedivizate în drept, dar 
împărţite în fapt. 

Ce agricultură se putea face pe asemenea parcele 
care mai aveau şi neajunsul de a fi împrăştiate? 
Această proprietate parcelară, inalienabilă, a legat 
ţăranul de pământ ca şi vechile legiuiri, 1-a silit să 
rămâie agricultor şi sa posede inventar. Pentru între
ţinerea lui şi a vitelor era nevoit" să caute pământ. 
Improprietăritul pe loturi neîndestulătoare, şi inai 
târziu pulverizate, deveni dar un învoîtor obligat al 
marei proprietăţi. Cu ajtftorul acestui «instrument 
tehnic de producţie» s'a putut înfăptui la noi cul
tura latifundiară pe mii şi zeci de mii de hectare" 
într 'o singură explbataţie, cultură care nu avea 
seamăn nicăieri, nici în ţara maşinilor, în America. 

Legile agrare nu au făcut nici o selecţie. Loturile 
erau aproape uniforme; legea rurală stabilise oarecare 
deosebiri între fruntaşi, mijlocaşi şi codaşi; legile 
ulterioare au fixat un singur tip de împroprietărire, 
lotul de 5 hectare, căci loturile mari pe care legea 
din 1889 le înfiinţase au fost foarte puţine, abia 
20.000 hectare. De altminteri această dispoziţie excep
ţională a fost desfiinţată prin legea din 1892. 

Ordinea de preferinţă la împroprietărire este iarăşi 
caracteristică: ţăranii cari posedau chiar o jumătate 
de hectar erau excluşi dela împroprietărire. «In 
imensa majoritate a cazurilor, spune secretarul ge
neral al Ministerului de Agricultură din acea vreme, 
împroprietărirea după legea din 1889 şi următoarele 

s'a făcut numai pentru cei ce nu aveau de loc pământ i>. 
Mai mult încă, regimul juridic al proprietăţii mici, 

înfiinţate prin diferitele legi agrare, oprea şi selecţia 
în viitor. Pământul ţărănesc era inalienabil. Pentru 
mai multa \tarie dispoziţia aceasta fusese înscrisă' în 
Constituţie, ^Pământul «rural» mi putea fi cumpărat 
decât de ţăranii cari, nu aveau pământ sau aveau 
mai puţin de 5 hectare. 

împiedecările, pe care legea le-a impus circulaţiei 
pământului ţărănesc, au oprit diferenţierea ţărănimii. 
Aceasta este pricina pentru care nu se găseau la ţară 
proprietari mijlocii, ţărani înstăriţi. 

Nu numai că legile agrare nu au ajutat formarea 
unei burghezii rurale, dar au desfiinţat şi pe aceea 
pe care împrejurările fireşti o creaseră. Toţi ţăranii, 
cari, prin munca şi economie, deveniseră arendaşi 
mijlocii, cultivând în dijmă 20-50 hec ta re—şi erau 
mulţi de aceştia în regiunile de câmpie ale ţării — 
au văzut situaţia lor micşorată prin aplicarea legilor 
rurale. Cel mult la împroprietărire au pu tu t obţine 
un lot de 5 hectare. Acestea explică de ce la 1007 
în fruntea răscoalei se găseau fruntaşii satelor. 

DI3/4A LEGISLAŢIA DINigaSLA REFORMA DIX tgiS 

După potolirea răscoalei, la 1908, Guvernul aduce 
un întreg program pentru uşurarea situaţiei munci
torilor de pământ, Se întocmeşte o nouă lege de 
învoieli agricole, care inaugurează sau, mai bine zis, 
reia firul mtervenţionismului de Stat dinaintea 
legii rurale. Preţul de arendare al pământului, coti-
tatea dijmei, preţul muncii sunt controlate. In deosebi 
legea urmăreşte ca preţul muncilor învoite să nu fie 
mai mic decât acel din timpul muncii, aceasta pent ru 
a curma exploatarea nevoii şi de multe ori nepreve-
derii ţăranilor, cari îşi legau iarna munca de peste 
vară cu preţuri de nimic. 

Darurile în natură care uit sunt direct produsul 
pământulului sunt interzise. Invoelile pentru erbărit 
trebuiau făcute pe suprafaţă cu arătarea cât revine de 
cap de vită. Contractele erau publice. Administraţia 
comunală trebuia să ţină registre pentru învoitori. 

Pentru aplicarea legii se înfiinţează im aparat de 
Stat: consiliul superior al agriculturii, inspectori 
agricoli, unul pe judeţ, şi comisii regionale judeţene, 
compuse din reprezentanţii proprietarilor şi sătenilor. 
Aceste comisii, împreună cu inspectorul agricol, aveau 
să stabilească pe comune maximum de arenda pentru 
pământul de cultură sau de păşune, maximum de 
dijmă îngăduit şi minimum de salariu. 

Aceasta era cea mai de seama inovaţie a legii. 
« Singurul merit al legei, a declarat în Senat Teodor 
Rosetti, preşedintele consiliului superior aî agriculturii, 
este de a fi creiat un organ care să se ocupe per
manent de raporturile agrare». 

In general legea are dispoziţiuni uşurătoare pentru 
săteni. Dijmuitul şi socotelile băneşti, care dăduseră tot
deauna loc la abuzuri în trecut, sunt riguros precizate. 
Procedura executării muncii agricole rămâne însă to t 
aceea din legea dela 1893. 

Pentru a libera cât mai mult sătenii de apăsarea 
proprietăţii mari, care în trecut abuzase de nevoia 
de păşune pentru a le impune preţuri de muncă mici; 

file:///tarie
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legea înfiinţează izlazuri comunale. Proprietarii erau 
obligaţi să vândă, cu preţuri stabilite de consiliul 
superior, până la o optime din moşiile de peste 300 
hectare şi în cazuri, speciale chiar din acelea de peste 
100 hectare. Cumpărarea era benevolă. Din această 
cauză înfiinţarea izlazurilor comunale a mers foarte 
încet. 

Pentru a curma întinderea exploatării arendăşeşti, 
care luase proporţii gigantice şi ameninţa să pună 
ţinuturi întregi sub puterea economică a unei sin
gure persoane, Guvernul întocmeşte legea împotriva 
trusturilor arendăşeşti, care limitează la 4.000 hec
tare, întinderea pe care o poate arenda o persoană şi, 
în fine, pentru a satisface cererea ele pământ a ţăra
nilor, înfiinţează Casa Rurală. Această instituţie • 
financiară cu capital mixt, de Stat şi particular, avea 
însărcinarea să cumpere prin bună învoială moşiile 
de vânzare şi să le distribue în loturi la ţărani. întin
derea lotului era tot de 5 hectare, şi obligaţiile împro-
prietăriţilor aceleaşi ca şi după vechile legi agrare. 
Lotul insă era indivizibil. 

Această legiferare, care a produs multă vâlvă 
atunci, a avut un rezultat îmbucurător, însă vre
melnic. Cererea de pământ era aşa de mare, încât, 
puţin timp după aplicarea reformei, dispoziţiile legii 
erau eludate de proprietari şi arendaşi, de cele mai 
multe ori cu aprobarea tacită a ţăranilor. 
. Arn publicat atunci o serie de cercetări asupra 
problemei agrare, şi examinând proiectele guvernului, 
am ajuns la concluzia că singura soluţie este înfiin
ţarea unei proprietăţi mici de sine stătătoare, prin 
cumpărarea de bună voie a proprietăţii parcelare, şi 
exproprierea unui milion de hectare din marea pro
prietate. 

Legislaţia dela 1908 nu schimbase prea mult si
tuaţia agrară. Nemulţumirile ţăranilor erau aceleaşi 
.şi ecoul lor, adeseori mărit, agita lumea orăşenească. 
Sgu&uirea dela 1907 fusese prea mare pentru a fi 
-•uitată. Chestia ţărănească era acum preocuparea 
tuturor. 

In auul 1913 se votează legea care trecea în 
proprietatea statului moşiile de mână moartă. 

Aceste moşii itrmau sa fie împărţite la ţărani în 
loturi mici de 5 ha şi loturi mari de 15—20 ha. Lo
turile mici erau indivizibile, iar cele mari se puteau 
-divide iu părţi de 5 ha. Cumpărătorii trebuiau să 
plătească înainte 15% 'din preţ. Legiutorul a ţinut 
^darrso.coteala de 'Criticele care s'au adus legilor agrare 
anterioare. 
.- ' In anul ,1913, în timpul campaniei clin Bulgaria, 
Ion-1. G.' Brătîaiiu. publică faimoasa scrisoare prin 
;care cerea lărgirea • dreptului de vot şi exproprierea 
parţială a propiiet&ţii mari.. Susţinătorul cel mai de 
talent, dar şi cel mai pasionat al programului liberal 
.era C. Stere; încă înainte de publicarea manifestului 
liberal el .susţinuse în revista « Viaţa Rornînească», 
pe .care o conducea, necesitatea votului obştesc şi 
•exproprierea unui milion de hectare din marea pro--
prietate. 

JRăshoittl mondial a^amâuat hotărîrile adunării con
stituante, şi,abia .la 1917, în pribegia dela Iaşi, Parla-
jiteiitul.iia in discuţie proiectul Guvernului. Tragedia 

răsboiului şi influenţa revoluţiei ruseşti au grăbit o 
soluţie radicală a problemei. Constituanta hotărăşte 
exproprierea a două milioane de hectare teren culti
vatul din proprietatea particulară care depăşeşte 100 
hectare, exproprierea în întregime a terenurilor culti-
vabile ale Domeniului Coroanei, Casei Rurale şi a 
tuturor persoanelor morale, publice sau private, 
exproprierea totală a supuşilor străini şi absenteiştilor. 
Preţui urma să fie fixat în ultima instanţă de Curţile 
de Apel, iar plata se făcea în scrisuri 5%, valoarea 
nominală drept valoare reală. 

A lua 2.000.000 ha teren cultivabil din marea 
proprietate însemna a reduce considerabil, prea mult 
poate, această proprietate care avea încă un rol de 
îndeplinit. Am propus atunci ca cifra de 2.000.000 
hectare să fie înlocuită cu fixarea unui minimum de 
expropriere pe regiuni. In. lipsa unei statistici exacte 
era mai raţional de a stabili cât era îngăduit să 
rămâie din fiecare moşie în diferitele regiuni ale ţării, 
după cum populaţia era deasă, mijlocie sau rară, 
decât a fixa o cifră globală de expropriat rje întreaga 
ţară. 

După modificarea art. 19 din Constituţie, împre
jurările externe silesc Guvernul liberal să plece. Pro
blema agrară rămase însă întreagă. Ţăranii pe front 
auziseră cuvântul Maiestăţii Sale Regelui Perdinand 
care le promitea împroprietărirea. Cu toate grijile şi 
greutăţile răsboiului, Guvernul Marghiloman, care a 
urmat, a dat soluţia sa în această mult discutată 
problemă. 

Trebuia o reformă grabnică. Nu era timp nici 
pentru expropriere, nici pentru împroprietărire. Ţara 
era în răsboiu, situaţia ei financiară era gravă. Peutru 
aceste motive şi pentru a da răgaz cercetării amă
nunţite a problemei agrare, Guvernul vine cu legea 
arendării obligatorii şi vânzării vohmtare a unei părţi 
din pământul mărci proprietăţi. «Este neapărat nevoie 
de o refosmă trecătoare care, punând imediat la 
dispoziţia sătenilor plugari pământul de cultură 
necesar, să ne dea timp pentru a putea studia şi 
cunoaşte în întregime toate elementele problemei 
agrare. Arendarea obligatorie este de fapt repetiţia 
generală a împroprietăririi, căci indicaţiile, pe care apli
carea ei ne va da, vor permite atât alegerea viitorilor 
proprietari, cât şi cunoaşterea amănunţită a regiu
nilor»1), 

Prin această lege se impunea, arendarea moşiilor 
dela 100 hectare hi sus după o scară progresivă pe 
regiuni, care ţinea socoteală de menţinerea unei pro
prietăţi mari viabile şi care era astfel calculată încât 
sa supună -arendării şi mai târziu vânzării, numai 
1.500.000 hectare din marea proprietate. Arendarea 
către ţărani se făcea în obşte pe termen de 5 ani, 
termen care se putea prelungi automat pe o nouă 
perioadă de 5 ani. «Arendarea pământului este ope
raţia indispensabilă înaintea exproprierii, căci este 
şcoala împroprietăririi. Atât de importantă socotesc 
eu această fază de tranziţie, încât aş fi de părere ca 
termenul arendării să fie încă prelungit, acolo unde 

L) C. Garoîlld, Ministrul Agricultiiril şl Domeniilor. 
Expunerea de motive a legii. 
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va fi necesar, până când se va face alegerea, dar cu 
deosebire educaţia tehnică a viitorilor proprietari»x). 

Pământul arendat se împărţea îu loturi mici, mij
locii şi mari. Suprafaţa loturilor mici se calculează 
astfel încât produsul pământului să îndestuleze nevoia 
minimă de trai a sătenilor. Mărimea lor este cu
prinsă între 3 şi 10 hectare. La distribuţia loturilor 
se preferă plugarii cari posedă inventar şi braţe de 
muncă îndestulătoare. La condiţii egale erau pre
feraţi mobilizaţii. Cultivarea loturilor era îndrumată 
şi controlată de serviciul agricol judeţean. (Art. 43, 
5°i 57. 77)- Arenda pământului se fixa de comisii 
regionale, în cure părţile erau reprezentate, şi se aproba 
de consiliul superior al agriculturii. In tot timpul 
perioadei de arendare sătenii puteau cumpăra prin 
bună învoială pământul pe care-1 deţineau ca aren-( 
daşî. Preţul trebuia aprobat de consiliul superior. 
Legea arendării obligatorii a fost aspru criticată de 
partidele politice pe motivul ca arendarea la obşte 
însemna eludarea împroprietăririi. Legea nu a fost 
aplicată. 

Tot în acel timp guvernul legiferează munca obli
gatorie. Istoricul acestei legiuiri, care a stârnit multă 
vâlvă, e simplu. In 1916 Guvernul de atunci, având 
în vedere necesităţile lucrării pământului în timpul 
răsboiului, publică un decret prin care iustitue obli
gaţia muncii în anumite condiţii pentru ţărani. Mai 
târziu, îu 1917, apar alte decrete în acelaşi sens, din 
care unul aducea, ca sancţiune pentru cei cari nu se 
supuneau, pedepsirea prin Curtea Marţiala cu unul 
până la trei ani închisoare. Legea din 191S îmbu
nătăţeşte aceste decrete, obligând la ajutor reciproc 
şî mijloacele marelui cultivator: unelte şi maşini. 
Curtea Marţială nu mai judecă, sancţiunea legii 
este amenda. Legea organizează, asociiudu-le, pute
rile de muncă rărite din cauza răsboiului (braţe 
de muncă, vite, unelte, maşini) şi le obligă să lucreze 
în ordine fireasca, adică întâi la cei cărora aparţin. 
Pentru rnima oară se vorbeşte într'o lege de tocmeli 
agricole de dreptul ţăranilor de a munci întâi la ei. 
Cu ajutorul acestei asocieri obligatorii a muncii s'a 
putut face în Moldova, în timpul răsboiului, toată 
munca câmpului şi, în acelaşi timp, corvezile necesare 
armatelor şi aprovizionarea oraşelor, în special cu 
lemne de foc. Munca obligatorie a scăpat atunci de 
foamete armata şî populaţia Moldovei. 

DBLA REFORMA DIN 1918 PANĂ LA CONVERSIUNEA 
DATORIILOR AGRICOLE 

In toamna anului 191S, Guvernul care urmează, 
reia firul constituţional. El publică la 15 Decemvrie 
1918 decretul pentru exproprierea marei proprietăţi 
conform prevederilor art. 19 din Constituţie modificat. 
Această expropriere se face după o scară matematică 
care se aplică uniform tuturor moşiilor, fără a ţine 
socoteală dacă în localitate erau cereri de pământ 
care sa acopere suprafaţa expropriată, sau dacă 
moşiile care se expropriaţi erau cultivate de proprie
tari sau erau arendate, aveau sau nu inventar agricol, 

*) C. Garoflid, Ministrul Agriculturii şf Domeniilor. 
Desbatcri parlamentare 1918. 

investiri, crescătorii de vite. Rezultatul aplicării 
decretului a fost că, în regiunile cu populaţie rară, 
pământul expropriat şi neîmpărţit, deci necultivat, 
era de aproape 600.000 hectare, pământ care numai 
prin colonizare, după trecere de câţiva ani, a putut 
fi distribuit sătenilor. 

Aplicarea decretului nu a împlinit prevederile con
stituţionale. Nu se putuse expropria, prin aplicarea 
scării progresive care însoţea decretul, decât 
1.500.000 hectare din marea proprietate particulară. 

Decretul din Decemvrie 1918 nu prevedea nici o 
dispoziţie pentru împroprietărire, care urma sa fie 
făcută după o lege specială mai târziu. Pământul 
expropriat trebuia cultivat în obşte, fărâmi erau 
foarte nemulţumiţi de această dispoziţie a decretului. 
Ei cari fuseseră alarmaţi de partidele politice cu prilejul 
legii arendării obligatorii, că arendare îu obşte în
seamnă eludarea împroprietăririi, cereau acum im
perios împroprietărirea individuală şi imediată. 

In această aşteptare s'au făcut alegerile care au 
adus la 1920 guvernul generalului Averescu. Cea 
dintâi manifestare a lui a fost publicarea la 2 Aprilie 
1920 a decretului de împroprietărire şi organizarea 
comisiilor pentru trecerea imediată Ia împărţirea 
pământului expropriat. In toamna acelui an se inau
gurează prima aplicare a reformei agrare prin împro
prietărirea ţăranilor din comuna Gurbăneşti, jud. Ilfov. 

Pentru împlinirea restului de 450.000 hectare care 
trebuia expropriat conform prevederilor constitu
ţionale <( erau două căi: sau se continua cu sistemul 
scării progresive de reducere aplicată acum asupra 
tuturor proprietăţilor rămase, astfel cum s'a procedat 
la prima expropriere, sau se încerca un criteriu eco
nomic şi social, care, sacrificând anume categorii de 
proprietăţi, resolva chestiunea socială, fără a desor-
ganiza complet agricultura proprietăţii mari des
tinată a rămâne. 

«Scara progresivă de expropriere pe care a apli
cat-o decretul din 15 Decemvrie 1919 fiind un mijloc 
mecanic, care nu ţinea seama nici de organizaţiile 
economice ale moşiilor pe care le reducea, nici de 
nevoia socială care trebuia să o împlinească, a avut 
de efect, de o parte, că a desorgauizat şi puţinele 
întreprinderi de agricultură intensivă pe care le avem, 
reducând fără alegere toate moşiile cu aceeaşi măsură; 
iar, pe de alta, că a expropriat neîndestulător în acele 
regiuni unde cererea de pământ era mare, pe când 
în alte părţi suprafeţe întinse din pământul expro
priat au rămas neîmbrăcate de săteni. 

« In urma primei exproprieri, prin aplicarea decre
tului Nr. 3.697 au rămas proprietăţii mari, dela 100 
de ha în sus, 940.640 ha pământ cultivabil. Cum din 
acest total trebue să mai expropriem încă 450.000 ha 
pentru a împlini obligaţiile constituţionale, ar urma 
ca, aplicând o scară uniformă de expropriere, sa 
reducem toate moşiile la munte, deal, câmp şi bărăgan 
la o suprafaţă mijlocie de aproximativ 120 ha. 

«Acest rezultat ar fi un dezastru economic, căci 
cu asemenea întinderi reduse moşiile nu pot fi folosite 
decât prin agricultura intensivă. Or, în condiţiile 
noastre sociale şi economice, regiunile de agricultură 
intensivă (cu populaţie deasă, căi de comunicaţie, 
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debuşeu apropiat) sunt foarte restrânse. Toate aceste 
moşioare ar fi gravitat către mica proprietate şi în 
mai puţin de o generaţie ar fi dispărut orice urmă de 
mare proprietate. 

« Aceasta ar fi fost o pagubă imensă pentru eco
nomia naţionala, căci marea proprietate în limitele 
reduse de azi este o necesitate pentru buna desvol-
tare agricolă a ţării în viitor. 

« In loc de a întrebuinţa o reducere matematică 
pentru obţinerea suprafeţei care să completeze expro
prierea,, am ales în proiectul de lege pe care îl supun 
D-voastre un criteriu economic, stabilind pentru 
toate moşiile o limită maximă pe regiuni, şi anume: 
« 2uo de Ha în regiune cu populaţie deasă, 300 ha 
în cele cu populaţie mijlocie şi 500 lia în regiunile 
de colonizare; iar la munte şi deal, unde cultura 
pământului este accesorie, pe lângă vie, pometuri şi 
păduri, am fixat această limita la 100 lia. 

« Aceste tipuri de proprietate sunt necesităţi eco
nomice minimale pentru fiecare regiuns. Ele se pot 
cultiva cu folos pentru economia naţională şi pot, 
până la un punct, îndestula activitatea proprietarului. 

« Totuşi a trebuit să mă abat dela această regulă 
şi sa admit pentru moşiile arendate un regim mai aspru. 

«Necesitatea împliniţii celot 2.000.000 ha m'a 
obligat la acest sacrificiu. 

« Pentru aceste moşii limita maximă regională este 
de 100 ha la munte, deal şi şes cu populaţie deasă, 
150 ha şi 250 ha pentru celelalte regiuni1) ». 

Pentru completarea cifrei de 2.000.000 ha legea 
prevedea exproprierea proprietarilor cu mai multe 
moşii, fixând un maximum de 500 ha neexpropriabil; 
iar pentru îndestularea locuitorilor din regiunile cu 
populaţiime deasă, legea admitea colonizarea pro
prietarilor, adică schimbul proprietăţilor mari rămase 
în aceste regiuni cu altele îu regiunea de câmpie. 

Legea izlazurilor comunale promulgată tot atunci, 
completa legea din 1907, care din lipsă de sancţiune 
nu se putuse aplica. Ea urmărea înfiinţarea de izla
zuri comunale proprietatea comunelor şi păşuni de 
rezervă, izlazuri alpine şi izlazuri de baltă, proprietatea 
Statului. Acestea două din urmă erau constituite în 
folosul tuturor comunelor situate într'o rază de 50 
km. Pentru îndestularea cu izlaz a comunelor din 
regiunile de deal şi munte legea prevedea « acolo unde 
schimbarea destinaţiei nu vătăma un interes general 
după avizul consiliului tehnic al Casei Pădurilor, şi 
exproprierea de păduri» (art. 12). Această dispoziţie 
a legii a dat din nenorocire, ulterior, naştere la multe 
abuzuri. Prin presiunea electorală s'au defrişat su
prafeţe întinse de păduri în dauna interesului general 
cu toată îngrădirea pe care o punea legea. 

împroprietărirea s'a făcut şi de astă dată tot după 
normele egalitare ale vechilor legiuiri. Loturile sunt 
de două feluri: loturi întregi de 5 ha şi loturi de com
pletare până la 5 ba în regiunile cu populaţie deasă 
ele se puteau reduce, cu consimţământul locuitorilor 
la 4 şi 3 hectare. Kuinai în regiunile de colonizare 
s'au putut legifera norme mai raţionale de împărţire a 

l) C. GarotJid, Ministrul Agriculturii şi Domeniilor, Bx-
piuierea de mot ive a legii. 

pământului. In aceste regiuni loturile sunt de 7 ha 
iar în Dobrogea de 8, 10 şi 25 hectare, acestea din 
urmă pentru colonişti. Pământul de îâneaţa în toate 
regiunile se împărţea în loturi de 3 hectare. Legea mai 
prevedea şi loturi mari de 10 şi 50 hectare pentru 
ofiţerii invalizi şi pentru agronomi. 

«Felul cum s'a făcut împroprietărirea, mai mult 
după criterii morale decât economice, a avut de efect 
că pământul, a trecut în multe părţi în mâini slabe. 
Ceea ce nu a putut face legiuitorul trebue ca selec-
ţiunea naturală să o îndeplinească. Pentru aceasta 
libera circulaţie a pământului este necesară x) ». 

Prin dispoziţiunile art. 122 legea da drumul selec
ţiei naturale. «Cumpărarea loturilor vândute prin 
această lege şi legile anterioare de împroprietărire 
este permisă până la 25 ha în regiunile de munte şi 
deal şi până la 100 ha în regiunile de şes». 

Guvernele care au urmat au redus însă această 
întindere. Prin legile din 1925 şi 1929 suprafaţa pe 
care o poate cumpăra un cultivator de pământ este 
de cel mult 25 ha în toate regiunile. 

Legea agrară a urmărit şi pe alte căi organizarea 
proprietăţii mici şi în special ajutorarea formărei pro
prietăţii mijlocii. Situaţia acestei proprietăţi este la 
noi precară, abia 16% din suprafaţa pământului 
agricol, pe când în ţările cu structură agricolă sănă
toasă, proprietatea mijlocie ocupă o treime din su
prafaţa totală. 

Pentru reîntregirea proprietăţii mici, legea cu
prindea un întreg capitol privitor la comasarea obli
gatorie a parcelelor. Din motive de tactică politică 
acest capitol, votat de Senat, a fost scos din lege 
la Cameră. Nu a rămas în lege decât art. 136 care 
păstrează principiul, comasarea urmând să fie regle
mentată printr'o lege specială. 

Pentru a opri în viitor fărâmiţarea proprietăţii 
mici, legea prevedea indivizibilitatea loturilor până la 
2 ha la şes şi 1 ha la deal şi munte (Art. 126), Tot în 
acest scop, prin derogare dela dispoziţiile codului 
civil, adică dela împărţirea în mod egal a bunurilor 
între toţi moştenitorii, legea clădea dreptul oricărui 
proprietar de pământ să desemneze prin testament 
moştenitorul lotului, care urma să despăgubească în 
bani pe ceilalţi moştenitori conform prevederilor 
speciale arătate în lege (Art. 127). 

Legea merge şi mai departe pe această cale. «Toţi 
proprietarii de pământ pot declara indivizibilă şi 
supusă ca atare transmişi unei cu suprafaţă până ia 
50 ha». (Art. 133). Iar prin derogare dela codul civil 
«sătenii proprietari de pământ au libertatea de a 
dona sau testa partea indivizibilă» (2 ba la şes, 1 ha 
la munte) «fără obligaţia pentru donator sau legatar 
de a raporta chiar în numerar excedentul peste coti-
tatea disponibilă». (Art. 134). In fine, pentru asigu
rarea stabilităţii familiei legea înfiinţează bunul de 
familie. «Casa, grădina, şi terenul alăturat până la 
cel mult un hectar, cari fac corp cu casa, sunt intan
gibile, ele nu se pot ipoteca şi nici nu pot fi urmărite 
sau vândute silit sub nicio formă». (Art. 121). 

*) Expunerea de motive a legii agrare pentru Vechiul 
Regat. 
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Aceste dispoziţii ale legii care trebuiau să oprească 
fărâmiţarea proprietăţii mici şi să asigure desvoltarea 
proprietăţii mijlocii în viitor, nu au fost aplicate. 
Ele au rămas literă moartă, de asemenea nu a fost 
legiferată nici comasarea astfel cum recomanda art. 
136 al legii. 

Legea mai prevedea măsuri pentru buna cultivare 
a loturilor. « Deşi latura socială a preocupat, în primul 
rând, până acum lumea politică, nu trebue să pierdem 
din vedere latura ei economică, cu deosebire acum 
când rolul agricol al marei proprietăţi este aşa de 
redus prin expropriere. Toata economia ţării se rea-
zimă pe unica cultură, ea trebue îndrumată şi povă
ţuită, dar în acelaşi timp trebue impus nouilor pro
prietari împlinirea datoriei de a cultiva loturile ft.1) 

Şi în adevăr, prin art, 134 «Casa împroprietăririi 
are dreptul de a stabili şi impune micilor proprietari 
obligaţiuni privitoare la planul de cultură, la organi
zarea mijloacelor de cultură şi tovarăşii», şi mai 
departe, prin art. 139 se arătau şi sancţiunile: ft Acei 
cari nu vor îndeplini obligaţiunile prevăzute în arti
colele de mai sus vor fi deposedaţi fără somaţie, după 
cererea Casei Centrale, priutr'o hotarîre pronunţată 
de Judecătorul de Ocol, cu drept de apel la Tribunal». 

Dispoziţiile acestor două articole au avut aceeaşi 
soartă ca şi cele privitoare la transmisiuneaproprietăţii. 
Ele nu au fost invocate nici măcar pentru a stăvili 
plantaţiile de viţă sălbatecă, care s'au întins atât de 
mult încât primejduesc existenţa viilor de viţă nobilă. 
La buna cultură a pământului nu s'a gândit nimeni 
cu toate că autorul legii agrare atrăsese încă de atunci 
atenţia asupra acestei însemnate laturi a chestiei 
agrare: «Urmările economice ale reformei agrare, 
care a transformat aşa de repede o ţară de latifundii 
într'o ţară de prea mica proprietate, nu sunt mulţu
mitoare. Cultura, în special a grâului a descrescut. 
Această situaţie este îngrijorătoare pentru viitor şi 
toată atenţia oamenilor de stat trebue să se îndrepte 
de aci înainte către o noua organizaţie agricolă, pentru 
a reda ţării producţia de care are atâta nevoie azi, 
Politica agrară a partidelor politice trebue să fie 
înlocuită printr'o politică agricolă» şi mai departe: 
«Ar trebui creat un organ cu mijloacele necesare, 
care să asigure agriculturii ţării o direcţie competinte, 
continuă, constantă şi la adăpostul schimbărilor poli
tice. Numai astfel brusca transformare agrară pe care 
am facut-o, mi va determina in viitor o criză agricolă 
cronică, cu repercusiuni sociale tot atât de rele ca şi 
criza agrară din care am ieşit i>, 

Organul pe care îl cerea autorul legii agrare a fost 
realizat la 1927. Legea consiliului superior al agri
culturii care avea menirea şi mijloacele pentru a 
ridica cultura ţărănească a fost însă desfiinţată de 
guvernul care a urmat, 

Tot în anul 1921 au fost legiferate şi legile pentru 
reforma agrară în celelalte provincii. Legea pentru 
Bucovina este făcută după aceleaşi principii ca şi 
aceea din Vechiul Regat. In Ardeal se aplicase până 
atunci reforma agrară votată de adunarea naţională 

J) Expunerea de motive a legii agrare pjntru vechiul 
Regat. 

ă din Alba lulia din Decemvrie 1918, ale cărei principii 
a au fost desvoltate şi precizate prin decretul din 1919. 

«Lipsa unei măsuri precise pentru stabilirea expro-
t prierii şi facultatea, lăsata după acest decret, comi-
:. siilor de a aprecia nevoia, au dat naştere la multe 

ocoliri ale legii. Exproprierea astfel cum este legi-
2 ferată prin decret nu este obligatorie. Se poate ex-
1 propria sau se poate trece cu exproprierea şi această 
\ putinţă se apreciază de comisiile de expropriere. 
1 Exemplul din Vechiul Regat, unde exproprierea s'a 
* executat aşa de repede şi aşa de precis, m'au făcut 
- să aplic şi exproprierii din Ardeal aceleaşi norme care 

au servit aşa de bine aici».l) 
După legea agrară pentru Ardeal se expropriază 

) moşiile până la 200—300 şi 500 jugăre, după cum 
i populaţia este deasa, mijlocie sau rara. In unele 
i regiuni cu populaţie prea deasă se poate trece cu 

exproprierea, cu aprobarea comitetului agrar, până 
i la 100 jugăre, iar pentru izlaz se poate merge până 
i la 50 jugăre. La aplicarea acestor măsuri fie expro-
- priere se fac oarecari excepţiuni. «Sunt în Ardeal 
i —spune expunerea de motive a legii —-organizaţii de 
i agricultură intensivă, adevărate uzine agricole. Ar fi 

o mare pierdere pentru economia ţării dacă le-am 
i desfiinţa. Pentru a le putea păstra atu prevăzut 

putinţa sa las acestor proprietari până la 500 ha. ». 
i Legea mai înfiinţează păşuni comunale şi păduri 
2 comunale, ambele aparţinând comunelor, 

împroprietărirea se făcea în loturi întregi de 7 
i jugăre şi loturi de completare până la 7 jugăre, 
i iar în regiunile de colonizare până la 16 jugăre. 
i Fâneţele se distribue în loturi până la 3 jugăre. 

Legea mai prevede şi înfiinţarea de proprietăţi mij-
i locii până la 50 jugăre. Dispoziţiile privitoare la 

circulaţia pământului ţărănesc erau aceleaşi pe care 
le stabilea legea agrară a Vechiului Regat. 

i Legea pentru reforma agrară din Basarabia fusese 
i votată de adunarea şi ratificată de Parlamentul 
L României Mari în anul 1920. După această lege 

exproprierea se făcea pentru toate moşiile Statului, 
: străinilor, comunelor şi persoanelor juridice publice 
: şi private. Moşiile particulare se expropriaţi pană la 

roo ha, iar cele ce au fost arendate până la 25 ha. 
împroprietărirea se făcea hi loturi întregi de 8 ba 
şi loturi de completare până la 8 ha. In regiunile de 
colonizare loturile sunt de 10 ha. Vânzarea Ioturilor 
este liberă între muncitorii de pământ până la 25 ha. 

Regulamentul acestei legi a fost modificat în 1924. 
Astfel cum fusese redactat el lăsa o prea mare auto
nomie comisiilor de expropriere şi împroprietărire. 
Din această cauză se produseră nereguli. Nu se 

, cunoştea exact suprafaţa expropriată a moşiilor, nici 
precis întinderea dată în arendă celor îndreptăţiţi. 
Rolurile erau ţinute cu mare aproximaţie, iar dato
riile rămase din arenda loturilor erau mari. Modifi-
câudu-se regulamentul se institue controlul admini
strativ, înfiinţându-se şi acolo consilieri agricoli, iar 
«Casa Noastră», instituţie autonomă, care era însăr
cinată cu aplicarea legii a fost pusă sub controlul 

l) Expunerea de motive a legii agrare peutru^rai is l l -
vania. 



5«4 ENCICLOPEDIA ROMÂNIEI 

Ministerului. Cu aceste măsuri legea a putut fi apli
cată mulţumitor şi în Basarabia. 

Pentru judecarea îu ultimă instanţă a nemulţu
mirilor ixvorîte din aplicarea legii, se înfiinţează, 
pentru toată ţara, o instituţie supremă: Comitetul 
agrar. Competinţa acestui comitet era de a revizui 
hotărîrile comisîunilor judeţene cu privire la apli
carea legii şi de a reforma hotărîrile date în contra
zicere cu legea, trimiţându-le din nou spre judecare 
unei alte comisii judeţene. 

Această competinţa a fost mărită prin modificarea 
legii în 1922. S'a dat atunci Comitetului agrar dreptul 
de a judeca şi fondul. Această modificare a dat, 
ulterior, naştere la multe nemulţumiri şi abuz.uri. 

S'au expropriat pe baza legilor agrare următoarele 
suprafeţe: 

Vechiul Regat 2.776.401,43 ha 
Ardealul 1.663.809,03 ha 
Bucovina 75.967,35 ha 
Basarabia 1,491.920,24 ha 

Total . . . 6.008.098,05 ha 
Repartiţia proprietăţii agricole, după datele Mini

sterului de Agricultură, înainte şi după reforma 
agrara, este următoarea: 

I. înainte de reforma agrară: 
a) Proprietăţile sub 100 de ha. 

Vechiul Regat . . 4.593.148 ha sau 57,5% 
Basarabia . . . . 2.337.811 ha sau 55,9% 
Transilvania . . . 4.689.855 ha sau 63,0% 
Bucovina 405.000 ha sau 78,0% 

Total prop. mică 12.025.814 ha sau 59,77% 

h) Proprietate peste 100 de ha. 
Vechiul Regat . . 3.397.851 ha sau 42,5% 
Basarabia . . . . 1.844.53911a sau 44,1% 
Transilvania . . . 2.751.457 ha sau 37 % 
Bucovina 115.000 ha sau 22 % 
Total propr. mare 8.108.847 ha sau 40,23% 

II. După reforma agrară: 
a) Proprietate snb 100 ha. 

Vechiul Regat . . 7,369.549 ha sau 92,22% 
Basarabia . . . . 3.829.731 ha sau 91,57% 
Transilvania : . . 6.353.664 ha sau 85,38% 
Bucovina . . . . 480.967 ha sau 92,49% 
Total propr. mică 18.033.911 ha sau 89,56% 

b) Proprietate peste 100 de ha. 
Vechiul Rega t , , 621.450ha sau 7,78% 
Basarabia . . . . 352.619 ha sau 8,43% 
Transilvania. . . 1.087.648 ha sau 14,62% 
Bucovina . . . . 39.033 ha sau 7,51% 
Total propr. mare 2.100.750 ha sau 10,44% 

Se vede clar din acest tablou scăderea considerabilă 
a marei proprietăţi, Proporţia ei atât de redusă arată 
mărimea sacrificiului pe care această proprietate 1-a 

consimţit. Această proporţie este chiar mai redusa 
decât a ţărilor cu populaţie deasă şi agricultură inten
sivă. In Belgia şi Danemarca, ceea ce se chiamă 
acolo proprietate mare (50—60 ha) ocupă 18% şi 
33%; iar proprietatea de peste 120 ha ocupă în 
Danemarca 18% din întreaga suprafaţă cultivabilă, 
In Franţa, domeniile de peste 200 ha ocupă 16% 
din suprafaţa agricolă. 

In graficul de mai jos se vede şi mai bine impor
tanţa reformei agrare din 1921. Se vede deasemenea 
şi marea reducere pe care a suferit-o proprietatea 
mare de peste 100 ha. 

TERENUL EXPROPRIAT 
DIN TERENUL AGRICOL 

REPARTIŢIA PROPRIETĂŢII AGRICOLE 
ÎNAINTE SI DUPÂ REFORMĂ 

ÎNAINTE DUPĂ 

PfiOPR. PANĂ LA 100 Ha 
1B 033311 «*> 

PRODfi PANA LA1DCHa 

IPMPR.OELA 100 * a 
Ja.iOB.ev; HS 

PflOPn.OELA 100 
Z 100.750 H* 

ASPECTUI, ACTTJAI, AI, PROBLEMEI AGRARE 
Preţul pe care legea din 1921 1-a fixat pentru pă

mântul expropriat a fost mic, el a devenit, puţin 
timp după aceia, excesiv de mic din cauza deprecierii 
repezi a leului. Se socotea atunci că preţul unui 
hectar expropriat abia reprezenta arenda lui pe un an. 

Şi acum, după trecerea de 15 ani dela reforma 
agrară, care e situaţia? Este oare starea ţăranului 
mai bună ca în trecut; reforma înfăptuită ne-a asi
gurat ea liniştea socială? 

Un răspuns precis nu se poate da. înainte de re
formă şi îu timpul aplicării ei toată lumea era preocu
pată de problema agrară, în primul rând oamenii 
politici. Articole de ziar, studii, discursuri, broşuri, 
toate mai mult tendenţioase decât obiective, apăreau 
în fiecare zi. Odată cu înfăptuirea împroprietăririi 
această agitaţie a încetat. Problema agrară nu mai 
preocupă acum decât pe specialişti. Această consta
tare ar fi o dovada că revoluţia paşnică care s'a 
înfăptuit la 1931 a pus capăt chestiei sociale agrare. 

Totuşi nu sunt atât de optimist. Este drept că 
imediat după reformă s'au constatat semne vădite 
de prosperitate ale ţărănimii. 

Satele s'au mărit. Case mai bune în număr destul 
de'mare s'au ridicat peste tot. Ţăranii începuseră 
să devie clienţi buni ai oraşelor: mobile, lucruri de 
îmbrăcăminte, se aduceau la ţară. Un avânt de ci
vilizare se manifesta. Deşi de multe ori nepotrivit, 
el arăta totuşi o schimbare a situaţiei economice. 
Ţăranii aveau bani. Erau chiar învinuiţi că acapa
rează prea mult numerariul pe cate îl .ţin neproductiv. 

Această bună stare a ţărănimii după reforma 
agrară a fost reală. Ea era datorită, de sigur şi tre-
cerei, cu preţ atât de ieftin, al pământului în mâna 
lor, dar se datora şi împrejurărilor extrem de favo-
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Un progres agricol temeinic însă nu se poate 
înfăptui, dacă totdeodată nu se iau şi măsuri pentru 
comasarea proprietăţii mici şi dacă nu se ajută pro
prietatea mijlocie. Această proprietate este azi în 
formaţie, îi trebue mimai un regim juridic mai 
prielnic. 

Pentru o agricultură mai buna nu sunt în deajims 
dispoziţii legale, trebue ca întreaga atmosferă la ţară 
să fie prielnică acestei schimbări. In deosebi admi
nistraţia trebue să corespundă acestui scop. Adminis
traţia buna pe care o căutăm dela formarea statului 

rabile pentru desfacerea cerealelor şi vitelor. Preţul 
.produselor agricole era foarte ridicat, cu deosebire 
după 1921, când, odată cu reforma agrară, guvernul 

;a dat şi libertatea exportului până atunci oprit. 
Aceste împrejurări favorabile ar fi putut corecta 

într'o mare măsură lipsa de selecţie a legii agrare, 
înlesnind şi miproprietăriţilor nevoiaşi formarea 
inveutariului necesar unei bune agriculturi. 

Prosperitatea nu a ţinut însă. Se părea că ţăranii 
câştigă prea mult, că ei îşi vând cerealele pe preţ 
de speculă. Orăşenii consirnţiră bucuros la înfiin
ţarea regimului taxelor de export din anul 1922. 
Aceste taxe erau prohibitive pentru grâu şi destul 
de mari pentru celelalte cereale, circa 30%, din va
loare. In deosebi exportul vitelor a fost îngreuat. 

O sărăcire a plugarilor a fost urmarea acestui 
regim economic şi, când în 1927 el a fost desfiinţat, 
era prea târziu, căci, după doi ani se ivesc primele 

• simptome ale crizei agricole. In 1930 scăderea cata
strofală a preţurilor era împlinită. 

Urmarea firească a fost că sărăcirea agriculto
rilor, începută la 1922, a devenit acum deplină. In 
deosebi datoriile băneşti nu mai puteau fi plătite. 

O mare agitaţie s'a deslănţuit în lumea rurală 
pe această chestie. Agitaţia nu a încetat decât cu 
votarea în 1932 a legii pentru conversiunea datoriilor 
agricole. Datoriile proprietarilor sub 10 ha, care 
se ridicau la 37 miliarde, au fost reduse prin lege la 
jumătate. 

Revizuirea datoriilor arată că problema agrară 
nu a fost închisă. Conversiunea fiind de-fapt o noua 
împroprietărire. 

Proprietatea mică merge spre pulverizare, iar 
pe lângă fărâmiţare se adaugă şi răzleţrrea par
celelor în mai multe locuri. Din această cauză, nu se 
poate concepe pentru viitor putinţa unei agriculturi 
ţărăneşti raţionale, Pentru prezent, o producţie mai 
ridicată nu se poate realiza din lipsă de mijloace. 
Ţăranii au înlocuit aproape peste tot boii de jug 
cu cai, cai mici cu care nu se poate lucra temeinic 
pământul. Pe de altă parte priceperea agricolă a 
rămas aproape tot aşa de rudimentară ca şi în trecut. 
Producţia este dar mică, iar calitatea fiind proastă, 
preţul de vânzare e scăzut. Ţăranii nu obţin din 
cultura pământului lor mijloace îndestulătoare pentru 
un trai mai bun. 

Urmarea acestei aşezări a plugăriei ţărăneşti este 
dăunătoare nu numai ţăranilor, dar şi ţării. Pro
ducţia agricolă scăzând a scăzut şi exportul. înainte 
de reformă exportam 3.354.876 tone la o suprafaţă 
agricolă de 16.899.000 ha adică în loc de 520 kg 

. de ha exportăm azi numai 230 kgr, 
Se vede dar din cifrele de mai sus că problema agri

colă a înlocuit acum problema agrară. Deşi expunerea 
de motive a legii agrare prevedea această schimbare 
în viitor, totuşi problema nu a preocupat lumea 
politica, dovadă e că legislaţia agricolă din 1927, 
care însemna începutul unei organizări şi îndrumări 
a plugăriei, 1111 a fost aplicată. Abia acum Ministerul 
de Agricultură începe să fie preocupat de latura 
agricolă a problemei ţărăneşti. 

SUPRAFAŢA AGRICOLA Şl EXPORTUL 
IN PERIOADELE 1905-1914 Şl 1925-1935 

SUPRAFflJA 
16899.000 HŞ 

1 5 0 5 - 1914 I9'J5—1935 1905—1914 1925 — IQ35 

C. g. 

modern nu o avem încă. Ne mai trebue şi dru
muri. Nu poate exista progres agricol, fără dru
muri. Astăzi «şoselele» sunt mai rele decât erau 
drumurile naturale pe vremea Regulamentului Or
ganic. In fine pentru asigurarea desvoltarii agricole 
trebue să ne îngrijim de înlesnirea şi înmulţirea 
schimburilor comerciale cu străinătatea. 

împlinirea programului de mai sus nu ne va da 
totuşi un echilibru social stabil. Rămân ţăranii 
fără pământ. Numărul lor creşte repede, căci popu
laţia ţarii se înmulţeşte cu peste 200.000 suflete 
pe an. Aceasta e problema capitală. Proletariatul 
care se formează acum la ţara, trebue să fte între
buinţat mai întâia pe loc, în exploatarea raţională 
şi pe alocuri intensivă a proprietăţii mijlocii. Pentru 
aceasta însă e nevoie ca cultivarea acestor pro
prietăţi să fie sprijinită de stat prin aceleaşi mijloace 
şi metode prin care încurajează azi industria naţio
nală. Ceea ce va prisosi va trebui îndreptat către 
meserii, comerţ şi industrie. Desvoltarea industriei 
este azi o necesitate de stat. Numai ea poate absorbi 
excedentul populaţiei care nu mai găseşte muncă 
la ţara şi numai atunci producţia agricolă va găsi 
târgul ei natural de desfacere. Agricultura trebue 
sa meargă de aci înainte alături de industrie, Deose
birea de interese, care odată avea poate o îndreptă
ţire, astăzi trebue să dispară. Proprietate mare de 
împărţit nu mai este, Aceea care a rămas trebue 
păstrată, căci producţia ei abia va ajunge, în viitor, 
pentru îndestularea necesităţii de hrană a oraşelor şi 
procurarea seminţei selecţionate şi reproducătorilor 
de rasă necesari îmbunătăţirii culturii mici. Exce
dentul populaţiei rurale trebue să meargă spre 
oraşe. 
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Mişcarea în favoarea principiului de asociaţiune, 
care mai ales dela revoluţia din 1848 îucepe să se 
întindă din Franţa în mai toate ţările europene, nu 
putea sa nu contamineze cu vremea şi stările de 
lucruri dela noi. Fie sub forma asociaţiunilor patro
nale, tolerate şi încurajate în Franţa sub cel de al 
doilea imperiu, fie sub forma mai mult clandestină 
a confreriilor, a societăţilor de ajutor mutual pentru 
muncitori, ideea grupării în vederea apărării intere
selor profesionale, va fi germenul viitorului sindica
lism în Occident. 

Sindicalismul englez, mult mai vechiu, cu pro
funde tradiţii în vieaţa naţiunii britanice nu va avea 
însă pe continent influenţa şi puterea de contagiune 
a sindicalismului francez, care mai ales sub impulsul 
doctrinei marxiste, ce pătrunde tot mai mult în 
masele proletariatului industrial din mai toată Eu
ropa va deveni modelul mişcării sindicale ce se iveşte 
şi la noi în preajma anilor 19.02—IQIO. 

Prin legea asupra asociaţiunilor profesionale din 
1884, Franţa acorda atât muncitorimei cât şi patro
natului dreptul ele a se asocia, recunoscându-se astfel 
pentru întâia oară existenţa legală a sindicatelor. 

Waldek-Rousseau reuşi să imprime instituţiei sin
dicale tendinţa liberală ce predomina spiritul epocii 
sale, tendinţă care sub impulsul unor forţe sociale 
iioni avea să se transforme până la completa dispa
riţie din vremurile de după răsboui, când sindica
lismul, mai în toate părţile lumii, a devenit o forţa 
în serviciul revoluţiei sociale şi al dictaturei prole
tariatului. 

Sindicalismul român s'a aflat şi la noi ca şi în ce
lelalte ţări, pe linia acestei evoluţii. 

Dar înainte de a-i studia structura sa juridico-
economică de astăzi, cu caracterele imprimate de 
nevoile specifice ale vieţii noastre economice şi so
ciale, înainte de a-i desluşi posibilităţile viitoarei sale 
desvoltari, în cadrul unei economii tot mai evoluate, 
în sens capitalist, se cuvine a reaminti legătura 
mişcărei sindicale cu regimul breslelor şi al corpo
raţiilor, cu acel asociaţionism muncitoresc ce a dăi
nuit veacuri dearândul, până în pragul vremurilor 
noui, şi care, fără să constitue pentru sindicalis
mul nostru o instituţie înrudită, a însemnat totuşi, 
din atâtea puncte de vedere, un precedent şi un 
exemplu de organizare şi solidarizare a clasei mun
citoreşti. 

ISTORICUL ASOCIAŢIONISMULUI 
MUNCITORESC 

PÂNĂ LA REGULAMENTUI, ORGANIC 

încă dela sfârşitul veacului al XVI-lea, în vremea 
economiei domestice închise, când cele două prin
cipate dunărene nu aveau nici un fel de industrie 
propriu zisă, se poate spune că au apărut cele dintâi 
rudimente de asociaţiuni profesionale. 

Mişcarea de asociere pe baze profesionale a meşte
şugarilor din principate ca şi din aşezările urbane 
ale Transilvaniei îşi găseşte realizarea în cadrul aşa 
ziselor bresle, institutului care se iviseră în Occident 
încă din veacul al Xl-lea, odată cu apariţia economiei 
urbane şi cu înjghebarea unei vieţi citadine organi
zate. Prin spiritul nou al locuitorilor burghezi pro
veniţi în cea mai mare parte din oameni cari pără
siseră satele şi domeniile senioriale pentru ca să se 
poată deda în mod liber negoţului şi feluritelor meşte
şuguri, centrele urbane din ţările apusene vor capătă 
o desvoltare foarte repede şi plină de urmări pentru 
structura generală a economiei occidentale şi, mai 
ales, pentru raporturile ce se vor statornici în ceea 
ce priveşte munca şi capitalul. 

Spre sfârşitul veacului al XVI-lea şi începutul celui 
de al XVII-lea încep să se înjghebeze în principatele 
româneşti acele frăţii de meşteri, acele grupări de 
meseriaşi, cunoscute sub numele de bresle ori ţel — 
cum li se spuneau în oraşele săseşti din Ardeal. 

Spre sfârşitul veacului al XVIII-lea, mulţi din aceşti 
meşteri de pe domeniile boereşti, mănăstireşti ori 
domneşti, devin liberi a se aşeza în târguri şi oraşe, 
pentru a-şi putea exercita munca lor. 

Principii domnitori din Moldova şi Ţara Româ
nească ca şi cei din Transilvania, care va fi mult 
mai evoluată sub raportul industrial decât cele două 
principate, vor încuraja în tot cursul veacurilor al 
XVI-lea, al XVII-lea şi al XVIII-lea stabilirea a 
cât mai mulţi meşteşugari în oraşe, acordându-le tot 
soiul de scutiri de impozite şi alte uşurări, favorizând 
uneori chiar imigrarea unor meşteri străini, cunoscă
tori ai unor noui metode de lucru, cu ajutorul cărora 
s'ar fi putut desvolta activitatea economica a Statului.. 

La adăpostul monopolului de producţie şi de vân
zare edictat adesea de principii domnitori în favoarea 
breslelor, acestea ajung spre sfârşitul veacului al 
XVIII-lea la o apreciabilă desvoltare şi la o stare 
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destul de înfloritoare care nu reflectează decât pu
terea economica crescută a meşteşugarilor şi în acelaş 
timp importanţa lor socială în viaţa tinerelor state 
româneşti. 

Raţiunea pentru care puterile publice acordă mo
nopolul de fabricaţie şi de vânzare diverselor bresle, 
este, în afara de nevoia generală de protecţie a consu
matorului ca şi a muncitorului, ideie comună între
gului ev-mediu din Europa apuseană ca şi cea 
orientală, mai ales, necesitatea colectărei cât mai sigur 
şi cât mai uşor a impozitelor. In adevăr, necesităţile 
de ordin fiscal, poate mai mult chiar decât instituirea 
inuii just preţ şi prin aceasta a unei mai bune pro
tecţii a muncitorului şi consumatorului, au fost de
cisive în desvoltarea şi menţinerea la noi, până la 
mijlocul veacului trecut a l ' regimului breslelor şi 
corporaţiuuilor. 

Kără îndoiala, suprimând intermediarii între cum
părător şi vânzător, reprimând cu străşnicie frauda, 
apărând pe meşteşugarul breslaş de concurenţa din 
afară, îngrijindu-se de pregătirea cât mai serioasă a 
ucenicului şi a calfei, statornicind reguli cari să 
împiedice exploatarea celui mai slab de către cel 
mai tare, regimul breslelor punea în aplicare acel 
sentiment creştin al frăţiei după care cum spune 
atât de frumos o chartă flamandă din veacul al 
XU-lea « Umts subvenict alieri lamquam jralri sun ». 

Breasla este aşa dar o asociaţiune profesională to
tal deosebită în ce priveşte structura sa, de sindica
tul ce nu va apare decât în cursul veacului al XlX-lea, 
ea este o instituţiune de conciliaţiune socială, înte
meiată nu pe antagonsimul dintre muncă şi capital 
ci pe spiritul cie moderaţiune al unei societăţi pă
trunse încă de ideea creştină a renunţare! şi de ne
voile reduse, tradiţionaliste, ale unei economii pa
triarhale. 

In virtutea monopolului, cu care este investită 
breasla, consumatorii nu pot cumpăra decât dela 
anumiţi meşteşugari, ale căror produse vor fi contro
late de « starostele » breslei şi pe preţuri stabilite pe 
cale administrativă, prin aşa zisele « narlnvi». 

Discordiile dintre diversele bresle ca şi ine vitalii lele 
abuzuri ce decurgeau din situaţiunea lor de deţină
toare a monopolului de producţie şi vânzare, sfârşiră 
prin a compromite un regim de munca ce nu era 
în stare să se acomodeze evoluţiei economice moderne. 

DXţI,A REGULAMENTUL ORGANIC PANA I,A 
LEGEA DIN 1910 

Veacul al XlX-lea apare tot mai mult ca o epocă 
a descătuşării în toate domeniile, un veac de triumf 
al ideii de libertate atât în ordinea politico-socială 
cât şi în cea economică. 

Regulamentul Organic care începând din anul 1831, 
timp de 17 ani va face oficiul unei adevărate constî-
tuţiuni pentru cele doua Principate Române, pro
clamă, pentru întâia, oară în viaţa noastrh economica, 
în al V-lea capitol al său, principiul libertăţii comer
ţului suprimând indirect orice monopol al breslelor. 

Deciziunea Consiliului de Miniştri din 22 Iunie 
1873 relativ la suprimarea breslelor nu-i decât consa

crarea juridică a unei stări de fapt ce dăinuia de cel 
puţin tiu sfert de veac. 

Timp de 10 ani, Statul Român, în urma încheerei 
în 1875 a faimosului tratat de comerţ cu imperiul 
Austro-ungar a fost nevoit să ducă o politică de 
completă libertate a schimbului său internaţional, fa
vorizând invazia produselor manufacturate străine în 
dauna producţiei meşteşugarilor indigeni, lucru ce 
grăbi şi mai mult decadenţa lor. 

Evoluţia generală a economiei româneşti, intrată 
tot mai adânc pe făgaşul capitalismului ca şi urmările 
dezastruoase ale tratatului comercial cu imperiul 
vecin, siliră guvernul ţării în preajma anului 1887 
la o schimbare de metodă, adoptând un program de 
protecţiune a muncii naţionale pentru recucerirea 
independenţei economice. Iu momentul 111 care eco
nomia noastră naţională intră într'o fază de sever 
protecţionism industrial şi în care, la adăpostul unui 
întreg sistem de protecţie vamală, încep să se în
jghebeze în rari centre urbane, unele fabrici şi uzine 
modeste, din acel moment apare la ordinea zilei şi 
o chestiune muncitoreasca, care însă multa vreme 
se va confunda cu chestia mai veche a meşteşugarilor 
ruinaţi de noua evoluţie a economiei naţionale, meş
teşugari breslaşi, cari nu mai pot lupta nici cu 111a-
şinele şi utilajul marei industrii născânde şi nici cu 
metodele sale de lucru şi de vânzare. 

Multă vreme va dăinui în România o aşa zisă 
problemă a muncii ce va fi agitată în numeroase 
campanii electorale şi în diverse congrese, problemă 
ridicata nu de lucrători salariaţi, ca în ţările apusene, 
ci de patroni, ceea ce era im uon sens. Kra un non 
sens pentruca aceşti meşteşugari, cari din punct de 
vedere al relaţiilor dintre muncă şi capital erau nişte 
întreprinzători, nişte producători autonomi, patroni 
îutr'un cuvânt, formulează revendicări, cari şi-ar t'i 
avut raţiunea într'un regim de mare industrie, dar 
nici îutr'un caz într'un regim ca acela în care trăiau ei, 

Cerând creearea de burse sindicale, aducerea de 
legi de protecţie contra accidentelor etc, ei formulau 
revendicări cari îşi aveau rostul în apusul industria
lizat, dar cari nu avea nici un raport cu interesele 
lor corporative şi cu iluziile lor de renaştere a regi
mului defunct al breslelor de odinioară. 

Diversele guverne ce s'au prindat la cârma ţării, 
vor încerca printr'un număr de legi şi măsuri ad
ministrative să reorganizeze între timp această pro
blema a meseriaşilor care va rămâne mereu la or
dinea zilei. Dacă majoritatea meseriaşilor vor cere 
măsuri reacţionare de protecţie cari să limiteze li
bertatea muncii, reînviind vechile privilegii corpora
tive, guvernul ţării atât prin unele proiecte ce n'au 
ajuns a fi transformate în lege ca acela al lui P. P. 
Carp din 1888 şi acel a lui N. I'ilipescu din 1900, 
ambele de inspiraţie conservatoare, precum şi prin 
legea din 5 Martie 1902 a lui E. Missir, a înţeles 
însă organizarea meseriilor în cadrul impus de noua 
evoluţie economică a ţării, 

Deşi autorul legii meseriilor din 1902 face perma
nent confuzia între breaslă, corporaţie şi noţiunea 
cu totul recentă de sindicat, nu poate fi încă vorba 
la noi în această perioadă, de o asemenea instituţie. 
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Dealtminteri, legea Missir era departe de a satisface 
exigenţele cele mai modeste ale clasei muncitoreşti, 
căci chiar în arral următor, meseriaşii în favoarea 
cărora legea fusese adusă, cer cu insistenţă şi energie^ 
abrogarea ei şi crearea de sindicate libere. In congre
sele muncitoreşti din anul 1904 şi 1911, meseriaşi 
şi salariaţi industriali se confundă laolaltă, formulând 
cereri identice cari se pot rezuma într'o ideie unică 
şi anume: instituirea unei mişcări sindicale prin care 
interesele lor profesionale să fie expuse şi apărate 
în lupta contra patronatului. 

Şi în România ca şi aiurea, ideia sindicală va pă
trunde în masele muncitoreşti mai mult prin canalul 
socialist, ca o noţiune anexă, ca o prelungire a ideii 
socialiste, decât ca un principiu autonom de organi
zare economică a societăţii şi de apărare a intereselor 
strict profesionale. Din această pricină, multă vreme 
în mintea celor mai mulţi ideia sindicală se confundă 
cu ideia socialistă provocând pe drept cuvânt diu 
partea factorilor de conducere ai ţării atitudini de 
îndoială şi de bănuială dacă nu chiar de duşmănie 
pe faţă. 

Militanţii socialişti, dealtminteri, până în preajma 
anului 1892 nici nu se ocupă de loc de propagandă oii 
de agitaţie în lumea muncitorilor, atât de redusă, a 
oraşelor. Cele 525 de mari stabilimente pe cari le 
înregistrează ancheta industrială întreprinsă în anul 
1902 cu abea 37.325 de lucrători calificaţi şi 7.092 lu
crătoare, cifră în care se cuprinde şi un însemnat 
număr de ucenici, nu constituesc decât o bază cu 
totul modestă pentru înfiriparea unui nucleu sin
dical în ţara noastră şi de aceia militanţii ideii so
cialiste caută aiurea, terenul favorabil pentru pro
paganda şi agitaţia lor. 

Ei vor neglija această subţire pătură muncitorească 
pentru a se adresa ţărănimei care reprezenta din 
punct de vedere politic o cu totul altă însemnă
tate. 

Cu mult mai târziu, şi numai după ce prin acţiunea 
burgheziei oraşelor, activitatea industrială capătă oa-
recari proporţii, mărindu-se astfel şi contingentele 
muncitorilor industriali din marile centre urbane şi 
mai ales din porturile dunărene, Partidul Socialist 
clin România se va deda la o mai intensă propagandă 
printre muncitori, trezind spiritul lor de organizare 
şi de apărare profesională prin creare de sindicate. 
Astfel naşterea sindicalismului român va fi urmarea 
nemijlocită a două fapte concomitente şi anume, 
clesvoltarea tot mai intensă a capitalismului în forma 
sa industrială şi pătrunderea ideii socialiste în centrele 
muncitoreşti din ţară. 

Primele asociaţiuni muncitoreşti organizate de către 
partidul socialist (societatea tipografilor din Bucu
reşti din anul 1887 poate fi socotită ca întâia în ordinea 
cronologică) nu sunt propriu zis nişte sindicate ci 
mai degrabă societăţi de ajutor mutual, pentrucă 
cea mai mare parte dintre ele sunt formate din 
muncitori de toate profesiunile, lipsindu-le, prin 
urmare, caracterul profesional. 

începând însă din anul 1904, în urma activităţii 
cercului socialist aRomânia Muncitoare», o însem
nată parte din meşteşugarii marilor oraşe şi mai ales 

muncitorii din porturi fură câştigaţi ideii socialiste 
şi prin aceasta însăşi mişcării sindicaliste. 

Primul sindicat constituit în România, fu acel la 
tâmplarilor, în ziua de 18 Iunie 1905, cu vreo 15—20 
membri căruia îi urmă, puţin după aceea, sindicatul 
cizmarilor şi al croitorilor. 

Un an mai târziu, la congresul socialist din 26—28 
August 1906 se constată existenţa a 30 de sindicate 
ce grupează 4466 aderenţi, iar la congresul ţ inut în 
anul 1907 numărul sindicatelor sporeşte la 55 în
globând 8470 membri. 

Propaganda sindicalistă devine, pentru mişcarea 
socialistă, unul din scopurile sale cele mai însemnate 
şi mijlocul cel mai potrivit pentru captarea maselor 
muncitoreşti. Numărul grevelor în diverse industrii 
şi servicii publice îumulţindu-se, iar succesul unora 
dintre ele, cum au fost ale factorilor poştali, ale 
lucrătorilor Regiei Monopolurilor ori ale lucrătorilor 
dela Căile Ferate din anul 1906, fiind de natură să 
contamineze întreaga muncitorime, punând în pri
mejdie normala desvoltare a vieţii economice, gu
vernul liberal supuse Parlamentului un proiect de 
lege care să reglementeze exerciţiul dreptului de aso
ciaţie, proiect devenit lege la 20 Decembrie 1909. 

DBI,A icfio I A 1921 

Legea aceasta concepută sub impresia unei pri
mejdii momentane, nu numai că va întârzia cu mulţi 
ani o desvoltare mai intensă a sindicalismului ro
mânesc, dar va da lovitura mortală ideii de asociaţiune 
în general şi ideii de asociaţiune profesională în spe
cial. Legea din 20 Decemvrie 1909, cunoscută sub 
numele autorului ei George Orleanu, ridică dreptul 
de asociere şi de grevă tuturor funcţionarilor şi tutu
ror muncitorilor salariaţi ai Statului, judeţelor, co
munelor şi, în general, ai tuturor stabilimentelor pu
blice, ciî caracter industrial, economic sau comercial. 

Legea Orleanu, nu îngăduie nici existenţa contrac
tului colectiv de muncă, considerat ca fiind contrar 
principiului de libertate individuală şi aceasta, cu 
atât mai mult, cu cât admiterea în legislaţia noastră 
a ideii de contract colectiv presupunea recunoaşterea 
prealabilă a asociaţiunilor profesionale drept per
soane morale, lucru pe care guvernul ţării de atunci 
nu înţelegea să-1 admită cu nici un preţ. El urmărea 
de fapt tocmai suprimarea asociaţiilor profesionale. 

Dat fiind că articolul 27 din Constituţie nu avea 
altă menire decât de a proclama principiul dreptului 
de asociere şi nu şi pe acela de a-1 organiza, în absenţa 
unui text de lege în acest sens, diversele asociaţiuni 
ori sindicate profesionale care s'au putut naşte, nu 
puteau avea un caracter legal, pntru motivul perem
ptoriu că nu existau organele legale prin care sa se 
manifeste voinţa socială de a învesti aceste asocia
ţiuni cu personalitatea civilă. 

Căci o asociaţiune, un sindicat, nu capătă perso
nalitatea morală prin însuşi fapul existenţei sale ci 
se obţine printr'un act de voinţă al organelor legale 
învestite cii asemenea atribuţii. 

Ne existând lege, situaţiunea de fapt nu putea 
nici suplini şi nici suprima, ceea ce era în afară de 
sfera dreptului pozitiv. 
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Puterile publice vor avea astfel la îndemână mi
jlocul şi scuza de a socoti întreaga mişcare sindicală 
în afară de lege, considerând sindicatele drept aso
ciaţiuni ilegale şi anarhice. 

Vom aminti, în treacăt, că cu toata atitudinea 
ostilă a tuturor guvernelor ţării faţă de sindicalism, 
nu-i mai puţin adevărat că interesele clasei munci
toreşti vor fi cercetate cu o atenţiune tot mai spo
rită de către pătura conducătoare, aducându-se, în 
anul 1912, zece ani numai dela votarea legii Missir, 
o nouă lege de organizare a meseriilor, care şî-a 
dovedit până în anii de după războiţi, efectele bine
făcătoare pentru întreaga noastră muncitorime. To
tuşi, pătura muncitorească, în careideea sindicalista 
şi socialistă şi-a făcut tot mai mult drum, primeşte 
cu vădită ostilitate şi legea meseriilor din 1912, ca 
şi pe celelalte legi anterioare, pentrucă ea nu vedea 
în această lege decât încercarea burgheziei şi a clasei 
conducătoare de a împiedica ascensiunea lucrătorilor 
în ordinea socială, suprimând pe căi piezişe dreptul 
lor de asociere, libertatea sindicală, într'tm cuvânt. 

Pentru D-rul Racovski, conducătorul mişcării so
cialiste din preajma anului 1912, o desvoltare a 
orgauizaţiunilor muncitoreşti în afara de spiritul şi 
hotarele socialismului era pur şi simplu o absurdi
tate, căci el nu putea concepe decât o acţiune so
cialista în organisme de esenţă proletariană cum sunt 
sindicatele muncitoreşti. Mai mult, pentru el, Par
tidul Socialist im putea fi decât un organ al sindi
calismului căci ci numai în măsura în care un sindicat 
e socialist, îşi justifică el misiunea sa istorică. Lipsite 
de spiritul socialist, sindicatele sunt lipsite de ele
mentul lor vital. Ideea socialistă este pentru sindi
cate ceeace oxigenul este pentru sânge». 

Deşi congresul socialist din 1910 hotărî separa-
ţiunea între acţiunea Partidului Socialist ca orga
nism politic şi între aceia a sindicatelor, care trebue 
sa-şi menţină mai mult caracterul lor strict profesio
nal, de asociaţiuni de apărare economica a clasei 
muncitoreşti, totuşi, confuziunea între cele două 
mişcări subsistă mai departe, întreţinută de unii 
agitatori socialişti spre marea pagubă a sindicalis
mului românesc, care va purta fatal ponosul tuturor 
agitaţiilor politice ale socialismului şi îşi va atrage 
prin aceasta, bine înţeles, rigorile legilor de apărare 
a Statului. 

La remorca tmui partid politic, care nu visa decât 
răsturnarea ordinei legale a Statului, şi transforma
rea revoluţionară a raporturilor dintre muncă şi ca
pital pentru întronarea finală a dictaturii proletaria
tului, nu-î de mirare că mişcarea sindicală a fost 
socotita drept o primejdie pentru viaţa economică 
şi o ameninţare pentru liniştea Statului, 

Până în anul 1918, mişcarea sindicala românească va 
duce o viaţa mai mult mediocră, mărginâudu-se, din 
când în când, a organiza şi susţine rinele greve pro
fesionale fără a exercita însă asupra muncitorimei 
o prea mare atracţie şi nici o influenţă hotărîtoare. 
Pacea din 195:8 nu aduce numai mărirea teritorială a 
ţării, prin încorporarea noilor provincii, dar modi
fică, într'o măsura însemnata, însăşi structura tra

diţională a Statului şi societăţii româneşti de dinainte 
de răsboiul cel mare. 

Numărul oraşelor şi, în genere, al tuturor centrelor 
cu caracter industrial s'a mărit într'o proporţie re
marcabilă, şi prin aceasta şi contingentele de mun
citori susceptibili de a se încorpora în mişcarea sin
dicala. Pe de altă parte, fenomenul inflaţiei mone
tare care, prelungit ani de a rândul, a deschis burghe
ziei naţionale orizonturi nebănuite, împingând-o spre 
activitatea industrială, prezintă iniţiative şi crea-
ţiuni economice care, cu un deceniu mai înainte, nici 
«'ar fi putut fi imaginate. 

Avântul capitalismului naţional pe de o parte, 
triumful revoluţiei bolşevice la hotarul nostru ră
săritean pe de altă parte, au constituit împreuna 
climatul cel mai potrivit pentru o expansiune mun
citorească autohtonă şi pentru o subită desvoltare 
a însuşi fenomenului sindical în România. Niciodată 
conştiinţa de clasă n'a fost mai vie în muncitorimea 
noastră şi combativitatea ei mai mare ca în preajma 
anilor 1918—1920. 

Sub eticheta mişcării sindicale, forţele organizate 
ale socialismului revoluţionar aveau să încerce, prin-
tr'un lanţ de greve şi agitaţiuni muncitoreşti de mare 
răsunet, sa impună Statului nostru, idealurile pre-
zumate ale unei muncitorimi duşmane ordinei bur
gheze. Greva generală din 21 Octombrie 1920 tre
buia sa fie începutul unei noni ere hi viaţa muncito
rimii noastre şi triumful unui sindicalism, total su
bordonat forţelor revoluţionare. Energia guvernului 
de atunci, ca şi ostilitatea întregei naţiuni împotriva 
unei asemenea încercări, sfarmă elanul revoluţionar 
al muncitorimei şi, prin aceasta, orice putinţa de 
succes al sindicalismului. 

Capii şî agitatorii mişcării fură arestaţi, localurile 
sindicatelor fură închise şi sindicatele, cari neavând 
personalitatea morală nu puteau fi considerate decât 
asociaţiuni ilegale, fură dizolvate, tocmai în momen
tul in care ajunseseră sa înglobeze peste 200.000 
aderenţi, 

Odată cu sfărâmarea grevei din 1920 se poate 
spune că şi libertatea sindicală din România a încetat 
de a mai exista. 

Un an după aceea, datorită legii Trancu-Iaşi din 
26 Mai 1921, ea îşi va recăpăta cu adevărat fiinţa, 
îndrumând, prin aceasta însăşi, mişcarea muncito
rimei pe calea largă a unei activităţi licite, ca sco
puri mărturisite de natură' strict profesională, care 
să încadreze muncitorimea ca clasă în viaţa Statului, 
făcând-o solidară cu interesele şi idealurile întregei 
naţiuni, 

ORGANIZAŢIA ACTUALA A SINDICATELOR 
PROFESIONALE 

STATUTUL LEGAL 
Sindicatele profesionale şi-au căpătat adevăratul 

lor statut legal prin legea din 26 Mai 1921, modifi
cată ulterior în câteva din părţile sale esenţiale de 
către legea pentru persoanele juridice din 6 Februarie 
1924. Potrivit legei din 26 Mai 1921,. sindicatul. este 
o asociaţhme care grupează un minimum de 10 
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persoane ce aparţin, aceleiaşi profesiuni, unei profe
siuni similare sau conexe, şi care are scopul de a 
studia şi organiza apărarea intereselor profesionale 
fără a urmări distribuirea de beneficii. 

Breftul de sindicalizare 

Dreptul de sindicalizare e recunoscut de lege tu
turor persoanelor fizice sau morale cari exercită 
aceeaşi profesiune. Sunt admişi şi străinii, cu rezerva 
de a nu face parte din comitetul de conducere, după 
cum sunt îngăduiţi a intra îutr'iin sindicat, minorii 
dela i(S ani în sus, precum şi femeile măritate, fără 
nici o autorizaţie specialii clin pai tea bărbatului ori 
a tutorelui legal. 

.Funcţionarii şi, în general, salariaţii Statului, ju
deţelor ori comunelor, pe baza art. 1—3 şi 106 din 
legea pentru persoanele juridice din 6 Februarie 
1924, capătă dreptul de asociaţie, totuşi ei nu pot 
forma sindicate profesionale în sensul legii din 28 
Mai 1921, legiuitorul român rămânând credincios 
ideii că dreptul de sindicalizare, implicând dreptul de 
grevă ca un corolar firesc, trebue refuzat agenţilor 
prin cari se manifestă suveranitatea Statului ori di
versele atribute ale puterii publice. 

Principiul de temelie al sindicatului după legea din 
1921 e acel al libertăţii sindicale, după care nimeni 
«ntt poate fi constrâns de a face parte, sau de a nu 
face parte, sau de a înceta de a face parte, dintr'vm 
sindicat profesional, în contra voinţei sale» (art. 2). 

Constituirea- sindicalelor 

Un sindicat profesional se poate alcătui fără nici 
o autorizare prealabilă; acele sindicate, însă, cari 
ar vroi să nu rămână doar în categoria sindicatelor 
de fapt, ci să obţină personalitatea juridică, vor 
trebui să se supună formalităţilor indicate de legea 
pentru persoanele juridice din 1924, şi cea modifi
catoare din 22 Aprilie 1927. 

In acest din urmă caz, va fi nevoie ca cel puţin 
20 de membri să-şi manifeste voinţa lor de asociere, 
printr\vn act constitutiv în forma autentică. 

Acest act constitutiv sau statut va trebui să cu
prindă în mod obligatoriu: denumirea asociaţiei, 
obiectul şi scopul, sediul, organele de conducere, de 
administraţiune şi control, modul de intrare şi de 
eşire voluntară sau de excludere a membrilor, pre
cum şi fixarea contribuţiuuilor băneşti, cotizaţii, etc. 
Odată actul constitutiv depus la tribunalul civil se 
va cere avisnl Ministerului Muncii, după care Mi
nisterul Public îşi formulează concluziile de ad
mitere ori de respingere a personalizaţii juridice. Ho-
tarîrile rămase definitive după epuizarea tuturor 
căilor şi termenelor de atac, îndrituesc înscrierea 
asocjaţiunei respective în registrul persoanelor ju
ridice. 

Organele sindicalelor 

Orice sindicat are doua organe prin care-şi mani
festă existenţa sa juridică: comitetul de conducere, 
compus din cel puţin 3 persoane şi adunarea generală. 

Comitetul de conducere reprezintă sindicatul în 
justiţie, faţă de autorităţi şi faţă de terţi. Condiţimii 
speciale sunt cerute de lege acelor persoane ce fac 
parte din conducerea unui sindicat, în ceea ce pri
veşte naţionalitatea lor, vârsta, plenitudinea drep
turilor civile, moralitatea precum şi exerciţiul efectiv 
al profesiunii respective. 

Adunarea generală este cel de al doilea organ al 
unui sindicat profesional. Ea este compusă clin to
talul membrilor asociaţi şi hotărăşte asupra admiterii 
sau excluderii membrilor sindicatului, asupra pre
staţiilor şî cotizaţiilor impuse, asupra numirii comi
tetului de conducere, precum şi asupra controlului 
activităţii şi gestiunii lui. 

Statul şi-a rezervat, în virtutea legii pentru per
soanele juridice un drept de supraveghere şi control 
al tuturor asociaţiuuilor profesionale, observând ca 
acestea să nu depăşească litera şi spiritul statutelor 
şi nici sa nu lucreze în. contra bunelor moravuri a 
ordinei publice şi siguranţei Statului. 

Capacitatea sindicalelor 

Orice sindicat profesional îşi poate încheia ciclul 
existenţei sale printr'o disolvare care poate fi: volun
tară, prin hotarîrea adunării generale luată cu 2/3 
din numărul celor îndrituiţi a vota; judiciara, prin 
sentinţa unei instanţe judecătoreşti, pentru călcarea 
statutului ori a legii, ca şi pentru orice alta acţiune 
ilicită, administrativă prin hotarîrea Consiliului de 
Miniştri în cazuri urgente şi pentru activitatea ce 
ar ameninţa siguranţa Statului şi, în fine, de -plin 
drept, când scopul sindicatului nu poate fi realizat, 
când numărul membrilor a scăzut sub cifra minimă 
fixată de statut ori de lege. 

Faptul de a avea personalitate juridică atrage 
pentru un sindicat mai multe consecinţe şi anume: 
de a săvârşi un număr de acte de drept privat, de 
acte penale precum şi de a se deda unei activităţi 
specifice în domeniul social. Astrel sindicatul pro
fesional are: 

1. Capacitatea de a sta Ui justiţie, în vederea con
servării patrimoniului sau sindical precum şi pentru 
apărarea intereselor generale ale profesiunii. 

2. Capacitatea de a poseda şi dobândi, fiind supus 
în ceea ce priveşte primirea liberalităţilor autoriza
ţiei prealabile acordată de către Consiliul de Miniştri, 
prirj.tr'un jurnal al său şi pe calea unui Decret 
Regal. 

3. Capacitatea de a contracta. Capacitatea aceasta 
este consacrată prin art. 28 şi 32 clin legea clin 26 
Mai 1921 şi în virtutea ei sindicatul îşi poate mani
festa cea mai importantă atribuţume a sa, aceea de 
a încheia convenţii colective de muncă. 

Dar, în afară de aceste acte de drept privat, un 
sindicat poate desfăşura o întreaga activitate, licita, 
încurajată de Stat şi lege, în domeniul social, care 
se referă la aplicarea legilor muncitoreşti, la înche
ierea convenţiilor colective de muncă şi, într'o oare
care măsură, la instituirea comtsiunilor de concilta-
ţiune şi arbitraj, în caz de conflicte colective de 
munca. 

http://prirj.tr'
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Legea sindicatelor profesionale lămureşte condiţiu-
nile îu care se pot forma uniunile de sindicate şi fede
raţiile, fie pe bază de profesiuni, de industrii, fie pe 
bază de circumscripţii teritoriale ori altfel. 

In orice caz, toate drepturile legale de personali
tate juridică a sindicatelor sunt recunoscute şi uniu
nilor, federaţiilor sau grupărilor de sindicate. 

ORGANIZAŢIIIvB SCNDICALU 

In auul 1925, adică numai la un an dela votarea 
legii persoanelor juridice şi după patru dela apli
carea legii sindicatelor profesionale, statistica înre-
gisUează: 6 uniuni patronale cu 45 sindicate, si 
uniuni de salariaţi eu 154 sindicate, o uniune mixtă 
eu 3 sindicate afiliate şi 5 uniuni de liberi pyojesio!ii:4i. 

Faţa de aceste organizaţi uni afiliate se găseau în 
acelaşi an, următoarele asociaţiuni libere neafiliate: 
152 sindicate patronale, 86 organizatului de salariaţi, 
17 sindicate mixte şi 22 asociaţiuni de profesiuni 
libere. 

Numărul membrilor sindicalizaţi în anul 1925 era 
de 25.417 pentru grupul patronal, de 51.352 pentru 
grupul muncitoresc, de 17.998 pentru sindicatele 
mixte şi de 8.150 pentru asociaţiunile de liber-pro-
fesionişti. 

Cea mai mare parte (90%) din muncitorii sindica
lizaţi aparţin industriei, elementul patronai însă dîu 
sindicate nu dă ramurei industriale decât 55%. 

Se remarcă din analiza aceleaşi statistici din anul 
1925 că contingentele cele mai importante de mun
citori sindicalizaţi se grupează mai ales în câteva 
mari centre miniere şi metalurgice din Ardeal şi 
Banat, după cum tot în Transilvania se află şi cel 
mai însemnat grup de sindicate patronale. 

In raportul Confederaţiei generale a muncii pentru 
anii 1926—1930, găsim datele privitoare 3a munci
torimea sindicalizata, afiliată în cele 13 uniuni ce 
compun organul suprem de asociere pe întreaga ţară: 
numărul salariaţilor sindicalizaţi se ridică numai la 
36.609, iar venitul încasat la peste 24 milioane lei. 

Ea sfârşitul anului 1936, numărul uniunilor afiliate 
Confederaţiei generale a muncii se ridică la 14, care 
însumează, la rândul lor, 310 sindicate locale cu un 
număr total de salariaţi sindicalizaţi de 57.584. 

In curs de 10 ani, dela 1926—1936, numărul mun
citorilor sindicalizaţi a crescut dela 30.784 unităţi, 
ia 57.584 unităţi, încasările trecând deia x>este 17 
milioane la aproape 22 milioane. Ajutoarele distri
buite de Confederaţia generală a muncii s'au urcat 
dela aproape 4 milioane în 1926 la peste 14 milioane 
îu anii de criză 1930 şi 1931, pentru a se scoborî tot 
mai mult, în ultimii ani, când întremarea economică 
şi-a făcut tot mai simţite efectele sale asupra întregii 
activităţi naţionale, 

CONSIDERAŢII ASUPRA MIŞCĂRII SINDICALE 
IN ROMÂNIA 

Dela început trebue să recunoaştem că, spre deo
sebire de ceea ce se petrece îu ţări ca Franţa, unde 
Confederaţia Generală a Muncii (C.G.T.) e o puter
nică realitate economică şi socială, ca în Anglia unde 

Trade-Unionismul constitue una din pârghiile ridi
cării vieţii morale şi materiale a milioane de salariaţi 
industriali ori de profesionişti, sindicalismul românesc 
e încă în faza începuturilor, în concordanţa deplina. 
cu forţele încă plăpânde ale unui capitalism destul 
de recent. 

Mijoacele sale de acţiune, cum sunt boicotajul, 
tabelul, sabotajul ori greva, folosite cu metoda şi sistem 
în marile ţări apusene şi în Statele-Umte ale Americei, 
sunt aproape necunoscute ia noi, afară de greva, care, 
mai ales într'o perioadă de criză prelungită ca aceea 
prin care ani trecut dela 1929 încoace, şi-a pierdut 
în bună parte înţelesul şi eficacitatea. 

De altminteri şi în apus, în urina experienţei căpă
tate de muncitorimea franceză şi engleză, prin pră
buşirea grevelor generale din 1920 şi 1926, mitul 
sorelîan al grevei generale, preludiul instaurării dic
taturii proletariatului şi-a pierdut orice prestigiu şi 
masele sindicalizate se raliază tot mai mult, unor 
formule mai realiste şi deci mai puţin revoluţionare. 

Convenţia colectivă de muncă, instituţia arbitra
jului obligatoriu şi conciliaţii!nea, îşi arata tot mai 
mult efectele binefăcătoare pentru muncitorimea sin
dicalizată, în raporturile sale cu patronatul, cate 
devine el însuşi, prin propriile sale organisme de 
breasla, din ce în ce mai înţelegător faţă de exigen
ţele salariatului şi tot mai favorabil unei legislaţiuni 
muncitoreşti ce ar urmări armonizarea intereselor 
profesionale, pacea socială şi prosperitatea economică, 
pentru toate păturile şi categoriile naţiunii. 

In urma abdicării Statului liberal dela misiunea sa 
tradiţională, etatismul, sub diverse forme, a mono
polizat în cea mai mare parte resorturile activităţii 
economice jmnând stăpânire pe lucruri, pe oameni şi 
pe categorii întregi ale societăţii. El nu şi-ar fi putu t 
însă atinge aceste scopuri în ordinea economică, fără 
ajutorul pe care-1 oferea într'o anume măsura, 
aceste două instituţiuni sociale care sunt sindicatul 
şi corporaţiunea. 

In măsura în care economia dirijată, intervenţia-
uismul ca şi toate formele de amestec al Statului 
în vieaţa economică se vor intensifica, în aceeaşi 
măsură Statul va fi nevoit să se folosească de pro
cedeele sindicalismului, obligând la sindicalizare for
ţată, la instaurarea sindicatului unic şi obligatoriu 
care sa cuprindă pe toţi membrii unei profesiuni ori 
meşteşug, ceea ce va însemna în ultimă analiză ne
garea libertăţii sindicale de astăzi şi decretarea unui 
corporatism de Stat, aşa cum a fost realizat în unele 
ţări cu regim totalitar. 

Fără îndoială sindicat şi corporaţiune sunt două 
noţiuni diferite prin natura lor, totuşi, în ultimul 
timp, atât Statul liberal cât şi state antiliberale şi 
anticapitaliste vad în aceste două feluri de institu
ţiuni, cel mai potrivit instrument de conciliaţiune şi 
de echilibru al intereselor individuale. 

Pentru statul liberal, sindicalismul e consecinţa 
firească a dreptului de asociaţiune, cu ajutorul căruia 
individul slab şi izolat îşi poate valorifica drepturile 
sale profesionale mai bine în cadrul unei grupări; 
pentru statul totalitar, sindicalismul trebue să ducă 
la corporaţie, instrument de stat cu caracter inixt 
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care întrunind pe toţi reprezentanţii profesiunii 
— patroni şi salariaţi — îi sileşte să se pună de acord, 
suprimând astfel lupta dintre clase. 

Oricare ar fi evoluţia viitoare a societăţii româ
neşti, un lucru nu se poate nega, şi anume că eco
nomia noastră naţională păşind tot mai mult spre 
o intensă industrializare şi urbanizare, contingentele 
muncitoreşti vor atinge proporţii tot mai însemnate, 
ce vor alimenta mişcarea sindicală, creind şi în ţara 
noastră foiţe ce vor trebui din vreme zăgăzuite şi 
canalizate pe drumurile rodnice ale acţiunii con
structive îti ordinea economică, ale solidarităţii în 
ordinea naţionala, ale concordiei şi frăţiei în ordinea 
socială, 

Sindicalismul românesc după ce a părăsit mitul pri-
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LEGISLAŢIA MUNCII IN ROMÂNIA 
I. REGIMUL MUNCII 

Caracterele legislaţiei muncitoreşti din România 
au fost profund modificate după întregirea ţării. 
Aceasta nu numai din cauza evoluţiei concepţiilor 
dominante în această materie, ci şi din cauza schim
bării împrejurărilor de fapt. înainte de răsboiu, 
România producea mai mult materii prime de natură 
agricolă, forestieră şi petrol. Structura statului, ca şi 
structura socială, erau condiţionate de acest fapt. 
Numărul meseriaşilor întrecea pe al lucrătorilor indu
striali în vechiul Regat, iar majoritatea locuitorilor 
se îndeletniceau cu munca agrară, ca mici proprie
tari sau ca salariaţi agricoli la marii proprietari. 
Odată cu alipirea provinciilor surori, marea proprie
tate dispare spre a face loc micei proprietăţi. Vechiul 
salariat agricol devine proprietar, iar situaţia sa 
economică mi mai depinde de legile agrare, ci de 
conjunctura economică internaţională. Ardealul şi 
Banatul aduc o impunătoare industrie cu un imens 
număr de salariaţi industriali, iar în primul deceniu 
după răsboiu, însuşi vechiul Regat devine o regiune 
puternic industrializată. 

Dacă sub raportul economic şi tehnic marea indu
strie românească, datorită abundenţii combustibi
lului şi materiilor prime, avea condiţittni favorabile 
de desvoltare, trebuia să i se asigure şi posibilităţi 
de desvoltare sub raportul social. Desvoltarea in
dustriei necesită asigurarea unei colaborări armo
nioase între capital şi muncă. Creşterea numărului 
salariaţilor industriali, organizarea lor în asociaţii 
profesionale, -— faptul că erau în curent cu mişcarea 
de idei din apus, consacrată prin partea a XIII-a a 
tratatului dela Versailles, a accelerat evoluţia. De 
alta parte, organizarea patronatului în asociaţiuni 
corporative, capabile de a înfrâna exagerările datorite 
psihozei postbelice, au imprimat României un aspect 
diferit de acela pe care-1 avea în trecut. Aceste con
sideraţii au determinat pe oamenii noştri de stat să 
profite de experienţa dobândită de statele apusene, 
luând o serie de măsuri destinate să asigure o evoluţie 
socială lentă şi pacifică. De aceea a fost creat în 1920 
departamentul specîal al muncii şi asigurărilor sociale 
având dreptul să intervină în raporturile dintre pa
troni şi salariaţi. 

Ceeace caracterizează în deosebi noua politică 
socială, inaugurată în primăvara anului 1920, odată 
cu întemeierea Ministerului Muncii, e faptul că s'au 

creat organe de control şi sancţiuni efective pentru 
aplicarea legilor. 

EVOLUŢIA LEGISLAŢIEI MUNCII 

Igiena şi siguranţa muncii era» reglementate în 
vechiul Regat de legea sanitară din 16 Iunie 1874, 
care a suferit numeroase modificări în cursul anilor. 
Pe baza ei s'a alcătuit regulamentul industriilor 
insalubre. O nouă lege sanitară intervine în 1910, 
care se extinde în 1921 şi asupra celorlalte provincii. 
Legea pentru încurajarea industriei naţionale diu 
1887, cu modificări până în 1921, acordă scutiri de 
vamă pentru maşinile cu aparate pentru prevenirea 
accidentelor de muncă şi întreprinderilor care între
buinţează cel puţin 75% români. Prin legea din 12 
Februarie 1910, relativă la măsurile de siguranţă 
pentru cazane, siguranţa vieţii muncitorilor e încre
dinţată unui serviciu special de inspectori industriali. 
Iu Ardeal, sănătatea muncitorilor era ocrotită de 
legea din 1893 (No. XXVIII), care se ocupa amă
nunţit de prevenirea accidentelor de muncă şi insti
tuise ttn corp de inspectori industriali. Prin legea V 
din 1911 se interzicea importul şi fabricarea chibri
turilor cu fosfor alb sau galben, dăunător sănătăţii 
muncitorilor. In Bucovina, legea din 21 Aprilie 1913 
modifică dispoziţiile codului industrial, prin luarea 
unor masuri mai potrivite în vederea prevenirii 
accidentelor de muncă. 

Ocrotirea femeilor şi copiilor, e realizată întâi în 
regulamentul din 1894 al D-rului Felis, care fixează 
vârsta de admitere a copiilor în industrie la 12 ani 
şi durata muncii la 6 ore pe zi. Regulamentul inter
zice întrebuinţarea femeilor şi copiilor la munca de 
noapte. Legea minelor din 1895, care s'a aplicat 
până în 1924, opreşte munca femeilor şi copiilor 
mai mici de 14 • ani la lucrări subterane. Excelentă 
ar fi fost legea din 1906 asupra muncii minorilor şi 
femeilor, dacă aplicarea ei ar fi fost încredinţată 
unui serviciu special de inspecţie. In Ardeal, legea 
din 24 Decemvrie 1908, interzicea munca de noapte 
a femeilor în industrie. In Bucovina, situaţia uce
nicilor şi femeilor era reglementată de codul indu
strial din 1859. In Basarabia, femeile şi copiii se 
bucurau de un regim de ocrotire, în virtutea statu
tului muncii industriale din 1883, modificat în 191a. 
Inspectorii de fabrici se ocupau de aplicarea legii. 
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Repaosul duminical era reglementat de legea^din 
1897. -La I 4 Aprilie 1910, intră în vigoare o nouă 
lege, care se aplică până la 18 Iunie 1925, când e 
înlocuită cu o altă lege în vigoare şi azi. Legea din 
1910 asigura repaosul duminical oricărui salariat 
industrial şi comercial şi fixa numărul sărbătorilor 
legale din cursul anului la 9. In Ardeal, repaosul 
duminical era reglementat de legea XIII din 1891 
ŞL în 1919, de un Decret al Consiliului Dirigent. 

Meseriile şi asigurările muncitoreşti, erau reglemen
tate de «L,egea Neniţescu» din 1912 pentru organi
zarea meseriilor, creditului şî asigurărilor muncito
reşti. Legea prevedea cărţi de calfe şi lucrători, 
durata muncii la maximum 10 ore pentru bărbaţi 
şi S ore pentru femei şi salariaţi până la 18 ani. 
Legea reglementa ucenicia, acorda înlesniri speciale 
femeilor gravide şi preavizul de 8 zile în caz de con
cediere, pentru toţi salariaţii. Valoarea legii sta, în 
deosebi, în asigurările sociale (contra boalei, acci
dentelor de muncă, invalidităţii şi bătrâneţe!). In 
Ardeal fiinţa legea Nr. XVII din 1884, numită 
codul industrial, care se ocupa şi de ucenicii din 
meserii. Cursurile şcoalelor de ucenici erau obligatorii. 
Preavizul era de 15 zile. Legea se aplica de autori
tăţile industriale de trei grade. In Basarabia, Guver
natorul, în virtutea a două decrete din 1906, avea 
drept sa emită ordonanţe obligatorii, după consul
tarea unei comisii paritare, pentru reglementarea 
muncii în atelierele de meserii şi în micile între
prinderi comerciale şi industriale. Primăria şi poliţia 
vegheau la aplicarea acestor ordonanţe, iar contra
venţiile se judecau de judecătoriile de ocol. 

Jurisdicţia profesionala e cunoscută în Bucovina 
prin legea din 27 Noemvrie 1896 şi se ocupă de toate 
litigiile caracteristice vieţii 'muncitoreşti. La Cer
năuţi, întâia judecătorie industrială a fost întemeiată 
la 19 Mai 1906. 

Contractul de muncă al funcţionarilor din comerţ, 
a fost reglementat în Bucovina prin legea din 16 
Ianuarie 1910 şi prevedea, între altele, concediul 
obligatoriu de odihnă în raport cu vechimea, începând 
cu 10 zile pe an. 

începând din. 1920, dela întemeierea Ministerului 
Muncii, vechea legislaţie a suferit numeroase schim
bări tinzând a se extinde asupra întregului teritoriu 
al României. 

LEGISLAŢIA IN VIOGARE 

CONFLICTELE COLECTIVE EE MUNCĂ 
Este remarcabil farytul că, legea pentru reglemen

tarea conflictelor colective de muncă a fost votată 
în August 1920 şi a intrat îu vigoare în Septemvrie 
1920, adică numai câteva luni după întemeierea 
Ministerului Muncii. Este de asemenea prima lege 
nouă aplicată pe întreg teritoriul Româmei-Mari şi 
deschide seria de legi care va alcătui, în 15 ani de 
activitate legislativă, codul muncii. Reglementarea 
conflictelor de muncă era în 1920 o necesitate de 
prim ordin şi în locul unei legiferări sistematice a 
codului muncii, oamenii de stat s'au văzut siliţi HU 
procedeze, prin adaptarea la nevoile urgente. In acel 
timp, ţara noastră şi majoritatea ţărilor europene, 
erau cutremurate de nelinişti sociale, provenind din 
descompunerea şi anarhizarea forţelor de producţie. 

Din această necesitate decurg caracterele funda
mentale ale legii din 1920, care au rămas neschim
bate în esenţa lor, până azi. 

Revendicările muncitoreşti, întreţinute şi alimen
tate de elemente neavând decât o responsabilitate 
socială iluzorie, creşteau fără încetare, dând naştere 
la conflicte puternice. Dela 1 Aprilie până la 1 Iulie 
1920 au fost 195 conflicte colective de muncă, iar 
până la sfârşitul anului s'au înregistrat 753 conflicte, 
ceea ce reprezintă nu mai puţin de 1.702.402 zile lu
crătoare pierdute. Aceste fapte s'au întâmplat în 
perioada care a urmat încheierii păcii şi tocmai îu 
momentul când munca trebuia să fie cât mai intensa, 
spre a se reface pierderile suferite de economia româ
nească în timpul răsboiului. Ministerul Muncii a în
tocmit atunci legea reglementării conflictelor de muncă, 
Această legiuire era inspirată din dispoziţiile legii 
franceze şi prevedea concilierea oficială înainte de a 
se recurge la greve sau lock-out. Pentru întreprinderile 
de stat, comunale, sau de utilitate publică se prevedea 
arbitrajul obligator. 

In expunerea de motive a acestui proiect, autorul 
rândurilor de faţă afirma că, principial, dreptul de a 
face grevă nu poate depăşi Urnitele impuse de sigu
ranţa statului, întrucât greva nu e un act de rebeliune 
contra capitalului ci contra consumatorului, publi
cului şi a societăţii. Intre libertatea individuală şi 

CAMINUI, DE UCENICE «PRINCIPESA MĂRIA i 
UN DORMITOR 



LEGISLAŢIA MUNCII IN ROMÂNIA 595 

securitatea colectivităţii noi nu ezităm în a sacrifica 
prima pentru cea de a doua. 
_ In primul rând, legea garantează libertatea muncii 

.şi pedepseşte cu amenzi şi închisoare pe cei cari 
ar încălca această libertate. Legea interzice, de ase
menea, încetarea fără motiv a lucrului. Dreptul Ja 
grevă sau lock-ont se acordă numai după îndepli
nirea unor anumite forme, care să limiteze într'ade-
văr cauzele şi sa caute înlăturarea lor. S'a instituit, 
în primul rând, procedura împăciuirii, după care, 
reprezentanţii salariaţilor şi patronilor se aduna în 
prezenţa unui delegat al Ministerului Muncii şi dis
cută aplanarea conflictului. In caz când nu ajung la o 
împăcare, litigiul este trimis tu faţa unei comisii de 
arbitraj, al cărei aviz e obligatoriu, atunci când e 
vorba de instituţiile Statului sau cele de interes 
public, I,egea prevede sancţiuni atât pentru abate
rile dela procedura de mai sus, cât şi pentru actele 
de sabotaj, care sunt dăunătoare atât patronului 
cât şi salariaţilor. Instituirea arbitrajului obligatoriu 
a fost întâia lovitură dată vechei concepţii indivi
dualiste a Statului. Prin arbitrajul obligatoriu s'a 
recunoscut unitatea organică a Statului, pentru armo
nia căreia libertăţile individuale, în unele cazuri, 
trebue să fie limitate. 

Rezultatele binefăcătoare ale legii s'au observat 
chiar în primul an de aplicare. In 1920 numărul 
grevelor era de 753 cu un total de 1.702.402 zile pier
dute, pe când în 1921 au fost numai 8j greve şi numai 
80.592 zile lucrătoare pierdute. 

Pentru a împiedeca o masivă concediere de lucră
tori, din pricina lipsei de lucru sau a materiilor prime, 
Ministerul şi-a rezervat dreptul de a impune numea 
prin rotaţie. 

ORGANIZAREA PLASĂRII 

Această lege a complectat legislaţia din 1921. Ea a 
fost stabilită îu conformitate cu dispoziţiile convenţiei 
internaţionale dela Washington asupra şomajului şi 
plasării. Această lege preconizează suprimarea ofi
ciilor de plasare plătite şi le înlocueşte prin oficiile 
publice sau sindicale. Oficiile publice sunt întreţinute 
de stat, judeţe şi comune, şi sunt puse sub di
recţia unor organe de stat secundate de comitete 
mixte, compuse din patroni şi salariaţi. Coordonarea 
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şi centralizarea lor sunt încredinţate unui comitet 
central mixt, instituit după principiul parităţii. 

REGLEMENTAREA MlGRATIUNII,OR 
In strânsă legătura cu problema plasării şi a cunoa

ştere! pieţii muncii, şi spre a se evita desechiîibrul 
dintre cerere şi ofertă, se aşează problema reglemen
tării migraţiunilor. Crizele industriale care s'au 
produs în Europa au impus o politică mai diligentă în 
această materie. Deoarece cei mai mulţi dintre emigranţi 
şi imigranţi se recrutează din păturile nevoiaşe, e nece
sar a se lua măsuri de protecţie, în ce priveşte atât tran
sportul cât şi adăpostirea lor în ţara de destinaţie. 

I,egea migraţiunilor din 1925 se ocupă de aceste 
chestiuni şi însărcinează unele organe de stat de a 
reglementa intrarea imigranţilor. Criza mondiala des-
lănţuită îu 1929 a arătat că şi aceste măsuri nu stmt 
suficiente, S'a impus ca un imperativ al momentului 
protecţia muncii naţionale. 

IGIENA ŞI DURATA MUNCII 

Muncitorii din mine şi cei din industriile insalubre 
şi incomode, se bucură de un regim special de ocro
tire, care merge dela timpul scăzut de lucru, la măsuri 
apropiate de îmbunătăţire a regimului de munca. 
Art. 90 din legea pentru modificai: a legii minelor 
din 1924, prevede crearea unui fond social şi cultu
ral în favoarea salariaţilor din întreprinderile miniere 
şi metalurgice înrudite, Regulamentul din 1931, pre
vede întemeierea unei << case miniere», cu menirea 
de a organiza instituţii de asistenţă medicala, case 
de sănătate, aziluri, dispensare, băi, cantine, etc. 

Munca în brutării, constitue încă o problemă gravă 
care îşi aşteaptă soluţionarea, Felul în care se pre
stează noaptea munca în brutării, starea de ne-
igienă a localului de muncă, lipsa de supraveghere 
a patronului şi greutăţile care se pun în calea inspec
ţiei, fac din munca în brutării im calvar pentru 
muncitori şi un pericol pentru sănătatea publică, 

In conformitate cu convenţiile internaţionale legea 
prevede 8 ore de lucru pe zi, sau 48 de ore pe săp
tămână. In urma crizei economice durata muncii a 
suferit anumite reduceri, în special în ţările caii 
cunoscuseră anterior un deosebit avânt industrial. 
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Durata muncii fixată de lege la 8 ore, nu este încă 
o realitate generală. In industriile particulare, mai cu 
seamă, lupta pentru realizarea celor 8 ore pe zi sau 
48 ore pe săptămână, este încă în curs şi se câştigă 
efectiv numai acolo itnde a putut interveni un con
tract colectiv de muncă. 

O ameliorare a situaţiei, în ce priveşte cele 8 
ore de muncă, se va obţine numai după ce Camerele 
de Muncă îşi vor înmulţi inspecţiile şi vor da un 
ajutor mai temeinic serviciului oficial de inspecţie 
a muncii. 

In legătura cu protecţia muncii, trebue menţionată 
şi legea din 1925 asupra repaosului duminical, me
nita să asigure salariaţilor din industrie şi comerţ 
observarea repaosului duminical şi a unor sărbători 
legale importante, ţinând seamă de derogările im
puse de diversitatea întreprinderilor. 

După 10 ani de aplicare, legea repacsultu dumi
nical dă totuşi cel mai mare număr de procese-
verbale de contravenţie. Pentru aplicarea acestei 
legi, se străduesc toate autorităţile şi dacă rezul
tatul mi e satisfăcător, trebue să căutăm pricina 
în lipsa de ordine şi colaborare organizată între 
autorităţi. 

PROTECŢIA MUNCII NAŢIONALE 

Principiile fundamentale ale legii pentru protecţia 
nimicii naţionale, din 3 Aprilie 1930, sunt: 

1. Nici un supus străiu nu poate exercita în Ro
mânia vreo profesiune, —nici personal, nici în to
vărăşia altei persoane: salariat patron sau orice altă 
calitate,—decât pe baza unei autorizatului prea
labile şi a unui livret profesional date de Ministerul 
Muncii, cu avizul Comisiuuei rnigraţitinilor. 

2. Nici un străin nu-şi poate înscrie o firmă comer
ciala fără livretul profesional, care îi acordă libera 
practică a profesiune! sale. 

Desvoltând aceleaşi principii şi ţinând seamă de 
necesităţile economice naţionale, a fost promulgată, 
la 16 Iulie 1934, legea pentru utilizarea personalului 
românesc în întreprinderi. 

I^egea din X934 statorniceşte că întreprinderile eco
nomice: industriale, comerciale şi civile de tot felul, 

sunt obligate să aibă personal românesc în proporţie 
de cel puţin 80%, din fiecare categorie de personal 
utilizat, şi 50 % din membrii consiliului de adminis
traţie. Se pot face oarecari excepţhmi, pentru in
dustriile de o utilitate economică excepţională şi pe 
o durată de 2 ani dela înfiinţarea lor, dar numai pe 
baza unui jurnal al Consiliului de miniştri, la pro
punerea miniştrilor de Industrie şi Comerţ, Apărării 
Naţionale şi Muncii. 

L,egea stabileşte pentru fiecare întreprindere, obli
gaţia ea, cel mai târziu până la 1 Februarie al fiecărui 
an, să triiueata Ministerului de Industrie şi Comerţ 
câte un tablou de personalul anului trecut, pentru a 
se cerceta şi controla aplicarea legii. 

Sancţiunile prevăzute de lege, pentru întreprin
derile cari vor contraveni legii sau o vor eluda, sunt : 

a) avertismentul ca în 3 luni să se conformeze 
legii; b) amenda, care nu poate întrece 3 % din capi
talul societăţii; c) retragerea tuturor avantajelor 
acordate de Stat; ci) excluderea dela furniturile pu
blice ; e) suspendarea funcţionării întreprinderii, cel 
mult pe termen de 6 luni; f) închiderea întreprinderii. 

Aplicarea acestei legi se face de Ministerul Indu
striei şi Comerţului. Se poate susţine însă că dispo
ziţia de a se da în sarcina altui minister, decât celui al 
Muncii, o legiuire atât de importantă ca aceea a muncii 
naţionale, nu este pe deplin fericită. 

PREGĂTIREA PROFESIONALĂ 

\ In legătura cu statutul muncii, în general, trebue 
Niuenţionată: Legea pentru pregătirea profesională şi 

exercitarea meseriilor, din 28 Aprilie 1936. 
Partea I a legii reglementează amănunţit «pregă

tirea profesională», ocupându-se de: orientarea pro
fesională, contractul de ucenicie, cursurile profesio
nale şi căminurile de ucenici. 

Deşi institute psihotechnice există numai la Bucu
reşti şi Cluj, urmând a se înfiinţa, după posibili
tate, la Iaşi, Cernăuţi şi Timişoara, legea prevede 
ca îndrumarea ucenicilor şi selecţionarea lor să 
se facă pe baza unui examen psihotechnic, con
semnat într'un certificat şi o fişă. Examenul este 
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deocamdată facultativ, menirea lui fiind să devie 
obligatoriu. Legea asigură ucenicului un patron capa
bil şi moral, o ucenicie fructuoasă de 3 la 4 ani, pe 
temeiul unui contract scris şi înregistrat la Camera 
de Muncă, după o perioadă de încercare de_cel n;ult-
4 luni, cu scutirea de orice taxe şi timbre.^Xa încheie
rea uceniciei, patronul este obligat să elibereze un 
certificat pe baza căruia ucenicul poate obţine dela 
Comisia de calificare profesională, cartea de lucrator. 

Pentru completarea educaţiei ucenicilor, se înfiin
ţează cursuri profesionale de 3-4 ani, după speciali
tăţi, obligatorii pentru ucenicii mai mici de 18 ani. 
Certificatele de absolvire poartă viza Ministerului 
Muncii. 

Această lege fiind în primul an de aplicare, urmează 
să dea roade, adică să creeze cât mai multe institute 
psihotechniee, certificatele lor să devie obligatorii şi 
numărul cursurilor profesionale să crească astfel încât 
să poată educa efectiv pe toţi ucenicii din cuprinsul , 
ţării. ^ 

Prin legea din 1 Aprilie 1936, pentru organizarea 
învăţământului comercial secundar, acest învăţământ 
capătă structura învăţământului liceal1). 

Elevii cari urmează numai primul ciclu, gimnaziul 
comercial, după un an de practică, au drept să ocupe 
o funcţie şi beneficiază de reducerea stagiului mi
litar. Absolvenţii liceului comercial pot urma învă
ţământul superior, daca obţin bacalaureatul comer
cial; în caz contrariu, după un an de practică, 
dobândesc un certificat de absolvire. 

Elevii clasei III şi IV vor face practică în întreprin
deri comerciale, în fiecare după amiază, timp de 4 
ore, în magazine cel puţin 6 luni, iar în birouri în tot 
timpul şcolarităţii. Camerele de Comerţ se vor îngriji 
de plasarea elevilor şi absolvenţilor la practică, între
prinderile Statului sau cele care se bucură de privi
legii şi concesii din partea Statului, sunt obligate 
a subvenţiona învăţământul comercial secundar cu 
sume dela 50,000—500.000 lei anual. 

Legea mai prevede înfiinţarea unor cursuri sau 
scoale pentru predarea studiilor comerciale persoanelor 

J) Fentru învăţământul comercial, vezi Enc. Rom. / O r 
ganîzaţhi învftţîimântului, pag. 472. 
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.cari doresc să şi-Ie însuşească (ucenici, adulţi sau ' 
absolvenţi ai vreunei şcoli secundare). 

Absolvenţii gimnaziilor, liceelor şi academiilor co
merciale, se bucură de înlesniri speciale, precum 
scutire de orice impozit pe primul an dela înfiinţarea 
întreprinderii lor, preferinţe la preluarea unor între
prinderi în lichidare, un credit de scont la Banca 
Naţională, etc. 

Pe acelaşi plan e construit şi învăţământul secun
dar industrial'). In vacanţa de vară, elevii şcoa-
lelor industriale vor face practică în ateliere şi fabrici. 
Absolvenţii gimnaziilor industriale dobândesc un cer
tificat de << practicant», iar absolvenţii liceelor indu
striale, un certificat de «maestru». Absolvenţii şcoa-
lelor speciale industriale dobândesc diploma de « con
ducători industriali». Absolvenţii gimnaziilor indu
striale, după o practică de doi ani în atelierele şcoa-
lei, îşi vor putea deschide ateliere pe cont propriu, 
în comunele rurale. Pentru admiterea în învăţămân
tul technic superior, se cere un «examen de selec
ţionare ». 

Pentru ucenici şi lucrători, se întemeiază cursuri spe
ciale de către Ministerul Muncii; ei se pot însă înscrie 
la gimnaziile muncitoreşti organizate de Ministerul 
Educaţiunii Naţionale. Durata cursurilor e de 4 ani. 
Se mai pot înfiinţa cursuri practice libere asupra 
unei specialităţi sau grup de specialităţi, cursiştii 
primind « certificate de frecventare » sau « certificate 
de abilitate profesională ». 

Din venituri diferite, legea de care ne ocupăm 
întemeiază o «casă a învăţământului industrial», 
pentru susţinerea acestui învăţământ şi ajutorarea 
materială a" absolvenţilor cari doresc să-şi deschidă 
ateliere. Legea mai acordă acestor noui patroni, scu
tire pe 10 ani de toate impozitele, un credit de scont 
la Banca Naţională, etc. 

Educaţia profesională a ucenicilor uu-şi va da însă 
niciodată roadele complete, fără ajutorul unui cât 
mai mare număr de cămine. Ele se dovedesc necesare, 
nu numai pentru a se da ucenicilor un mediu priel
nic educaţiei profesionale, dar şi pentru a româniza 
meseriile, atrăgând pe fiii de ţărani la oraşe, spre 

ibid. 
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meşteşuguri, oferindu-li-se un adăpost ieftin sau chiar 
gratuit. 

întâia lege pentru căminele de ucenici a intrat în 
vigoare în 1926, iar fondul se alimenta din diferite 
taxe plătite de cei cari obţineau cărţi de calfă, bre
vete, încheiau contracte de ucenicie, apoi din o taxă 
de 2 lei săptămânal, plătită de patron asupra fiecă
rui lucrător asigurat, etc. Un regulament special se 
ocupa de organizarea şi funcţionarea acestor cămine. 
Prin legea din 30 Aprilie 1936 pentru pregătirea pro
fesională şi exercitarea meseriilor, căminele capătă 
o nouă reglementare, trecând toate sub controlul 
direct al Ministerului Muncii. Admiterea ucenicilor 
îii cămine se face pe cale de concurs, cu preferinţă 
pentru fiii de săteni. Ministerul îşi rezervă dreptul 
de a acorda scutiri parţiale ^ 
sau totale a taxelor de 
întreţinere, în cax când 
ucenicul e lipsit de mij
loace şi destoinic la me
serie. Căminele sunt puse 
sub privegherea vmor efori. 

ic-CL, 

EXERCITAREA 
MESERIILOR 

rov- ;̂ ~ : 
se Partea II a legii 

ocupă de clasificarea şi 
perfecţionarea -profesională. 
Oricine exercită vreo nie-
erie, clin cele prevăzute în 
lege, trebue să aibă un titlu 
de capacitate profesională. 
Legea fixează aceste titluri 
(lucrător sau calfă, meşter) 
şi stabileşte compunerea 
comisiunilor de calificare, 
atribuţiunile acestor co-
imsivmi şi modul lor ele 
funcţionare, preocupându-
se de o serioasa apreciere 
prin examen a acestor 
calificări, stabilite prin 
cărţi de capacitate profesională, eliberate ce Camera 
de muncă respectivă 

Perfecţionarea profesională a lucrătorilor este ur
mărită de lege prin: cursuri profesionale şi burse în 
ţară şi străinătate. 

Partea I I I a legii organizează exercitarea mese
riilor, stabilind cine este meseriaş şi fixând care sunt 
avantajele de care se bucură acesta pe temeiul legii. 

Sunt consideraţi ca meseriaşi acei patroni, cari 
întrebuinţează cel mult 10 salariaţi sau 20 H.P. 

Legea, prin derogare dela legea contabilităţii publice, 
acorda tia îmmar de avantaje meseriaşilor patroni, 
asociaţi miilor şi cooperativelor de meseriaşi, înscrişi 
în Camerele de muncă şi anume: 

1. Meseriaşii şi asociaţiile lor ocazionale sau profe
sionale pot angaja, dela serviciile publice şi cele asi
milate lor, prin buna învoială, lucrători sau furnituri 
până la 500.000 lei; iar cooperativele de meseriaşi, 
recomandate de Casa Centrală a Cooperaţiei, până 
la valoarea de 5.000.000 lei. 

CANTINA Şl BIBLIOTECA. MUNCITOREASCĂ DIN CONSTANŢA 

2.La licitaţiile publice ofertele lor sunt preferate faţă 
de ofertele celorlalţi concurenţi, chiar dacă sunt mai 
scumpe cu 25% faţa de acelea ale concurenţilor străini. 

Contravenţiunile la dispoziţiuuile acestei legi sunt 
constatate perin proces verbal de Ministerul Muncii, 
prin organele de inspecţie şi control. Procesele verbale 
de contraveutiune încheiate de inspectorii generali 
centrali, de inspectori şi sub-inspectori fac dovadă 
în justiţie până la înscrierea în fals, iar ale controlo
rilor până la proba contrarie. 

Aceste contravenţiuni sunt pedepsite cu amenzi 
ce merg dela 1.000 până la xo.000 iei, în afară tic 
faptul coutravenţiunii patronului care angajează 
ucenici, lucrători şi maeştri supuşi străini, cari nu 
întrunesc condiţiunile prevăzute de această lege. 

Contravenţia patronului, 
: f"-.1?1 ?'£!?'"^'Vr ~!' arătată mai sus, se pedep

seşte cu o amendă dela 
10.000 p â n ă la 100.000 l e i , 
iar în caz de recidivă cu 
închisoare poliţienească de 
5—30 zîle şi cu retragerea 
autorizaţiei de funcţionare 
a atelierului sau întreprin
derii, pe timp de 6—12 luni. 

CONTRACTELE 
DE MUNCA 

Autorul acestor rânduri 
a depus pe biurourile Ca
merei, în 1921 şi 1926, (J 
serie de preoicte asupra 
contractului de rnmică, dur 
acestea n'au devenit lege 
decât în 1929. 

Legea din 1929 se ocupă 
în prima parte de coii-
tractnl de ucenicie, în a 
doua de contractul indi
vidual de muncă, apoi de 
contractul de lucru îti 
echipă şi în partea a pa t r a 

de contractul colectiv de muncă. 
Contractul individual e îngăduit de legea noastră 

şi minorului trecut de 18 ani, fără asistenţa protec
torilor legali, putând fi numai verbal. înscrierea con
tractelor de ucenicie la Camera de munca e obli
gatorie. 

In 1933 s'au adus acestei legi unele modificări ele 
detaliu, mai ales în ce priveşte valoarea deciziilor 
de arbitraj facultativ în conflictele colective de muncă. 
Ele sunt considerate ca şi contractele colective de 
muncă. In 1936 legea meseriilor a abrogat contractul 
de ucenicie dându-i o noua redactare. ' 

Potrivit legei, patronul trebire să acorde salaria
tului un concediu anual de odihnă, dela 7 la 14 
zile, după vechime, sau o despăgubire egală cu 
dublul salariului. Acest drept al salariatului, în
scris în lege, întâmpină însă o îndârjită rezis
tenţă din partea patronilor şi de foarte multe 
ori salariatul e silit să recurgă la intervenţia 
judecătoriei de muncă, spre a i se recunoaşte 
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concediul legal. De cefe rnai multe ori, de teamă să 
nu fie concediat, el renunţă la acest drept. Contrac
tul individual de muncă, după perioada de încercare, 
poate fi denunţat de oricare din părţi, cu un preaviz 
de 14 zile. Şi această prevedere a legii e de multe 
ori eludată, în paguba muncitorului şi numai inter
venţia Camerei de muncă prin comisiile de conci
liere, dă muncitorului ocrotirea legală efectivă. Pen
tru funcţionarii din industrie şi comerţ, preavizul 
începe dela o luna la 6 luni, pentru vechimea dela 
6 luni hi 25 ani, preavizele spormdu-se cu o lună 
pentru fiecare au în plu.s. 

Legea prevede şi un contract de echipă, când uu ; 
patron încheie un contract cu mai mulţi salariaţi. 
Iu acest caz, şeful de echipă poate trata cu patro
nul, în numele echipei şi poate primi salariul pentru 
toată echipa. 

Contractul colectiv de muncă se încheie între unul 
sau mai mulţi patroni şi grupuri de salariaţi. Pro-
cesele-verbale de conciliaţiune, precum şi hotărîrile 
de arbitraj, în unna unor conflicte colective de 
muncă, au de asemenea caracterul contractului colec
tiv. înregistrarea la Camera de muncă e obligatorie. 
Cu toată opunerea, mai mult sau mai puţin vizibilă, 
a unora dintre patroni, contractul colectiv e bine 
înrădăcinat în viaţa muncitorească, ca unul din 
mijloacele cele mai sigure de apărare a dreptului 
salariaţilor. 

MUNCA IN PORTURI 

Iu timpul crizei economice, şi chiar înainte de 
aceasta, munca în porturi suferea din cauza tirauiei 
unor elemente riarazitare (vătafi). Legea Cantacuzino 
din 1931, asupra muncii în porturi, a înlocuit acest 
regim arhaic printr'iui sistem raţional. 

Legea are la bază două principii; 
a) Interzicerea angajării muncii prin vătafi; 
b) Executarea muncii în porturi printr'un triaj, 

care se va face de o comisiune special alcătuită. 
Articolul 7 pune principiul prohibiţitmei absolute 

de a se angaja munca în porturi direct sau indirect 
prin vătafi, sub sancţiunea unei amenzi de la 5.000 
până la 50.000 lei în favoarea Ministerului Muncii. 

SAr.A DIÎ SlCRBttRI ŞT BIBLIOTECA A CANTINEI DIN 
CONSTANTA 
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PROTECŢIA PKMIÎILOR ŞI A MINORILOR 
Legea asupra protecţiei minorilor şi femeilor, din 

10,28, prevede numeroase măsuri prescrise de con
venţiile internaţionale. Copiii mai mici de 14 ani nu 
pot fi utilizaţi în întreprinderile industriale, iar cei 
sub 18 ani nu pot fi întrebuinţaţi la lucrul de noapte. 
Femeia lucrătoare (pe care o întâlnim mai ales în 
industria textilă, unde proporţia elementului feminin 
este de 40—50%), este asigurată printr'un tratament 
special. 

Femeile şi copiii sub 18 ani simt. opriţi de 
a lucra în mine sau la orice alte lucrări sub
terane, iar femeile gravide au dreptul la un con
cediu, înainte şi după naştere, de câte 6 săptămâni 
cel puţin, în care timp patronul nu le poate rezilia 
contractul, nici concedia, Patronul mai e obligat 
a acorda salariatei or-mame doua repaosuri suplimen
tare pe zi, de câte o jumătate de ora, pentru alăptarea 
copiilor, iar patrouul cu cel puţin 50 lucrătoare,, va 
amenaja o sală specială de alăptat. 

Toate aceste dispoziţii se aplică aproape pretutin
deni în ţară, dat fiind caracterul lor omenos. Nu 
toate întreprinderile au întemeiat însă creşe de 
alăptat, pentru salariatele lor mame, şi amână acest 
lucru pentru timpuri mai prospere. 

ŞOMAJUL 
In anii de criză şomajul a fost combătut prin di

verse metode, după ramurile de activitate. 
Pentru ajutorare, s'au alcătuit comitete spe

ciale pe lângă unele primării. Trierea celor fără lucru 
s'a făcut de către delegaţi ai camerelor de muncă, iar 
fondurile s'au adunat din subvenţii oficiale şi donaţii. 
Pe alocuri, li s'ati dat şomeurilor întrebuinţare la unele 
lucrări publice, începute în acest scop. Dela 1 Ianua
rie 1934, se aplică un « regulament privitor la preve
nirea şomajului, combaterea iui şi ajutorarea şomeu
rilor », care a instituit un comitet central şi comite
tele locale de care s'a amintit mai sus. Venitul sigur 
şi regulat, care alcătueşte fondul, e stabilit dîntr'o 
cotizaţie de 1% asupra salariilor din întreprinderi, 
plătită jumătate de patron, jumătate de salariaţi. 

In 1933, în urma unui acord intervenit între Aso
ciaţia băncilor şi Asociaţia funcţionarilor de bancă 
din Bucureşti pentru combaterea şomajului printre 
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funcţionarii de banca, s'a alcătuit un regulament, 
Comitetul prevăzut de acest regulament se ocupă 
de funcţionarea unui biuro» de triaj şi plasare, de 
verificarea şomeurilor îndreptăţiţi la asistenţă şi de 
normele de ajutorare. Veniturile sigure şi regulate, 
care alimentează fondul de şomaj, sunt alcătuite din 

cotizaţia de i% asupra salariilor brute plătite de 
întreprinderile bancare (jumătate din cotizaţie fiind 
suportată de bănci şi jumătate de salariaţi). 

J-,egai clin 1936 asigură celor fără lucru invalizi de 
răsboiu o parte din locurile vacante în întreprinderi, 

gr. t-i. 

II. INSTITUŢIILE MUNCITOREŞTI 
In centrul vieţii sociale din România, ca o insti

tuţie deîa care se ramifică toate celelalte organe de 
control şî realizări în câmpul nimicii stă, fireşte, 
Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale. 
Desvoltat din organismul mai mic al Casei Centrale 
a meseriilor, creditului .şi asigurărilor muncitoreşti, 
Ministerul Muncii ia fiinţa, în 1920, spre a cores
punde nevoilor ţării mărite, în plină reconstrucţie. 
De atunci şi până azi, vreme de 17 ani, unele atri
buţii i-au fost luate şi trecute altor ministere, altele 
uoui i-au fost decernate, dar temeiurile şi funcţiile 
sale de căpetenie au rămas aceleaşi: asigurarea şi 
aplicarea unei legislaţii muncitoreşti în concordanţă 
cu năzuinţele timpului şi cu interesele superioare 
ale ţării, 

Direcţia Muncii constitue nucleul activităţii practice 
a Ministerului din punct de vedere al aplicării legisla
ţiei muncitoreşti şi art. 35 fixează astfel atribuţiile ei 
fundamentale: orientarea profesională şi organizarea 
ştiinţifică a muncii, ucenicia, pregătirea şi perfec
ţionarea profesională a muncitorilor din industrie şi 
ateliere şi a funcţionarilor particulari prin înfiinţarea 
de cămine, adăposturi şi instituţii de recreare şi în
trebuinţarea timpului liber, plasarea salariaţilor, re
glementarea migraţiilof, reglementarea raporturilor 
dintre patron şi salariaţi şi intervenţia pentru apla
narea conflictelor de muncă, îndrumarea şi controlul 
camerelor de muncă, a asociaţiilor profesionale, in
specţia muncii, etc. 

Pentru împlinirea acestei sarcini, esenţială în pro
movarea unei serioase politici sociale. Direcţia Muncii 
cuprinde şase servicii, din care cele mai de seamă 
sunt; serviciul pregătirii şî calificării profesionale, 
serviciul învăţământului muncitoresc şi al căminelor 
de ucenici, serviciul plasării, şomajului şi migra-

CANTIWA TUUNCITOREASCX DIN BUCUREŞTI: 8 AI, A DE 
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ţiîlor şi serviciul conflictelor şi contractelor de muncă. 
Alături de Direcţia Muncii şi în strânsă legătură 

cu ea, funcţionează în virtutea legilor în vigoare 
Comitetul muncii, Comitetul de direcţie a fondului, 
pregătirii, profesionale, Comitetul central al plasării, 
Comisia migraţiilor, Comisia superioară a muncii tu 
porturi şi .Comisia pentru plasarea invalizilor, orfa
nilor şi văduvelor de răsboiu. însemnătatea deose
bită a tuturor acestor organe consultative pentru 
realizarea unei fructuoase politici sociale în România, 
se poate vedea şi înţelege uşor din citarea numelui 
lor îu care se află cuprinsă şi sfera activităţii pentru 
care au fost create. 

Fără o intensă reţea de organe exterioare însă, 
Direcţia Muncii nu şi-ar putea îndeplini menirea ei 
atât de importantă. Pe întregul teritoriu al ţarii s^ 
afla însă organele sale de execuţie. 

INSTITUŢII IDE S U P R A V E G H E R E 

Inspecţia muncii 

Inspectoratele şi subinspectoratele de muncă, sun t 
în număr de 13, cuprinzând următoarele centre şi 
regiuni de activitate: Craiova (eu judeţele Dolj, Me
hedinţi, Gorj, Vâlcea, Rouianaţi şi Olt), Bucureşti 
(cu judeţele Ilfov, Vlaşca, Ialomiţa şi Durostor), 
Fioeşti, cu un subiuspectorat la Târgovişte (pentru 
judeţele Prahova, Buzău, R.-Sărat, Dâmboviţa, Ar
geş, Muscel şi Teleorman), Brăila cu un subinspee-
torat la Galaţi şi altul la Constanţa (cu judeţele 
Brăila, Covurlui, Ismail, Tulcea, Constanţa şi Cu-
liacra), Bacău (cu judeţele Bacău, Putun, N e a m ţ , 
Baia, Roman şi Tecuci), Iaşi (cu judeţele Iaş i . 
Botoşani, Dorohoi, Vaslui, Pălciu şi Tutova), Chîşiniiu 
(cu judeţele Lăpuşna, Soroca, Bălţi, Orheî, Tigbma., 
Cahul şi Cetatea-Albă), Cernăuţi (cu judeţele Cer
năuţi, Storojineţ, Rădăuţi, Câmpulung, Suceava ?î 
Hotin), Timişoara (cu judeţele Timiş-Torontal, Curuş 
şi Severin), Arad, cu nu subinspectorat la Pe t roşan i 
şi altul la Oradea (cu judeţele Arad, Bihor şi H u n e 
doara), Cluj, cu un subinspectorat la Satu-Mare (eu 
judeţele Cluj, Sălaj, Satu-Mare, Maramureş, Năsfuul, 
Someş şi Turda), Sibiu (cu judeţele Sibiu, Alba, Tftr-
nava-Mare şi Târnava-Mică), Braşov, cu un sub in
spectorat la Tg.-Mureş (cu judeţele Braşov, Mureş , 
Ciuc, Odorheiu, Făgăraş şi Trei Scaune), 

In fiecare an inspectorii înaintează un raport a s u 
pra activităţii lor şi asupra aplicării legislaţiei m u n c i 
toreşti, care se publică de către Minister, "în confor
mitate cu legea inspecţiei muncii şi cu o înţelegere 
internaţională. Inspectorii au un rol hotărîtor în ap la 
narea conflictelor de muncă individuale şi colective, 
în încheierea contractelor colective, în comisiile d e 



IvBGJ STAŢIA MUNCII IN ROMÂNIA 60 I 

t r i a re a străinilor şi în comitetele de ajutorare a 
şomeurilor. 

Legea pentru organizarea serviciului de inspecţie 
a muncii datează clin Aprilie 1927. 

Comisiile de calificare a meseriilor 

Aceste comisii, cari funcţionează în capitalele de 
judeţ , au menirea de a examinaşi acorda calificarea 
j n-ofesionulă lucrătorilor şi meşterilor, aşa cum prevede 
legea din 1030 pentru pregătirea profesională şi exerci
tarea meseriilor. Kle sunt alcătuite diutr'un delegat 
al Ministerului Muncii, un delegat patron şi un de
legat .salariat, toţi cu supleanţi, Legea prevede co
misii speciale pentru conducătorii de automobile, teh
nicienii dentişti şi ortopedişti. Examenul constă dintr'o 
lucrare practică şi o examinare orală privitoare la 
lucrarea executată. 

Rolul comisiilor este de o importanţă deosebită 
pentru ţara noastră, unde meseriile 11'au. progresat în 
acelaş ritm cu celelalte ramuri de producţie şi unde 
calitatea produselor meşteşugăreşti treime să fie un în
demn sigur pentru eventualul client. Dacă mai ţinem 
seamă de faptul că un mmiăr de specialişti străini, 
pentru specialităţi minime, deţin locurile cari s'ar 
cuveni Românilor, şi că deci o bună calificare pro
fesională echivalează cu un succes etnic, vedem că 
viaţa meşteşugărească depinde de aci înainte şi de 
seriozitatea comisiilor de calificare. Ministerul a pre
văzut, de altfel, prin lege, ca la sfârşitul fiecărui an 
comisiile de calificare să înainteze câte o dare de 
seamă asupra activităţii lor. 

Comisiile penlru munca în porturi 

Întemeiate în baza legii din 1931 au menirea să supra
vegheze numea în port, astfel ca sa se execute prin ro
taţie, să verifice autorizaţiile şi carnetele de specialitate, 
eliberate de căpitănie, să supravegheze aplicarea ta
rifului de muncă şi plata efectiva a muncit. Comisiile 
sunt alcătuite din inspectorul muncii (iau un delegat), 
din căpitanul portului (sau delegatul Iui, cu vot con
sultativ), din 2 reprezentanţi ai patronilor din port şi 2 
reprezentanţi ai muncitorilor clin port. Ele sunt prezi
date de preşedintele tribunalului sau de un judecător 
de ocol, acolo unde nu e tribunal. Pe lângă Direcţia 
Muncii din Minister, s'a creat prin legea modifica
toare din 1932 o comisie superioară a muncii în por
turi, ca instanţă de apel împotriva deciziilor conii-
sitmilor locale ale muncii din porturi. Această co
misie superioară e alcătuită diutr'un delegat al Mi
nisterului, inspectorul general al porturilor, 2 repre
zentanţi ai patronilor din porturi şi 2 reprezentanţi 
ai muncitorilor din porturi, şi este prezidată de un 
membru al Curţii de Apel clin Bucureşti. 

După necesităţile locului, comisiile clin porturi în
fiinţează câte un birou de împărţirea muncii, din 
reprezentanţi ai muncitorilor pe specialităţi. Patronii 
adresează acestui birou cererile de muncitori. : 

In urma acestei organizaţii, numărul conflictelor de 
muncă din porturi s'a redus foarte mult în ultimii ani. 

INSTITUŢII DE PROTECŢIE 

Oficiile de plasare 

Oficiile pentru plasarea muncitorilor, a invali
zilor, orfanilor şi văduvelor de răsboiu, în număr de 
33 în anul 1936, au funcţionat în Bacău, Bazargic, 
Botoşani, Brăila, Bucureşti, (cu câte o secţie pentru 
meseriaşi, servitoare şi servitori), Constanţa, Craiova, 
Focşani, Galaţi, Iaşi, Piteşti, Hoeşti, T.-Severin, 
Arad, Braşov, Cluj, Deva, Imgoj, Oradea, Satu-
Mare, Sibiu, Sighet, Tg.-Mureş, Timişoara, Turdat 
Bălţi, Cetatea-Albă, Chişinău, Hotin, Tigliina.C.-Lung, 
Cernăuţi, şi Rădăuţi. 

Oficiile publice de plasare amintite sunt oficii ju
deţene. Un oficiu centrai de plasare din Minister 
are menirea de a centraliza toate datele in vederea 
unei plasări raţionale. Conform legii, plasarea e gra
tuită, iar agenţii clandestini carî fac plasări cu plată 
simt urmăriţi de organele poliţieneşti. Oficiile de pla
sare sunt puse sub privegherea unui comitet mixt 
de patroni şi muncitori. 

Pentru supravegherea mai de aproape a persona
lului din serviciul domestic, şi pentru educaţia lui, 
s'au creat la Bucureşti, precum am arătat mai sus, 
două secţii speciale, pentru bărbaţi şi femei, urmând 
ca această organizaţie să fie extinsă şi în alte oraşe 
mai mari. I,a Constanţa şi Brăila, s'a înfiinţat câte 
un oficiu public de plasare a marinarilor. 

Legea pentru organizarea plasării datează din 30 
Septemvrie 1921. 

Căminele de ucenici 

Reglementate întâia oară prin legea din 21 
Martie 1926, ele au menirea de a oferi tine
relor vlăstare un mediu mai prielnic pentru 
educaţia profesională, cetăţenească şi naţionala. 
întemeierea lor se datoreşte mai cu seamă ne
cesităţii de a îndruma spre meserii pe fiii de ţărani 
cari, din lipsă de mijloace, nu puteau veni la oraş, 
unde n'ar fi găsit nici im adăpost şi nici un sprijin, 
Prin legea pentru pregătirea profesională şi exerci
tarea meseriilor din 30 Aprilie 1936, căminele capătă 
o nouă reglementare. Ele pot fi întemeiate şi între
ţinute de Ministerul Muncii, de Camerele de Muncă 
şi Camerele de Comerţ şi Industrie, de întreprinderi, 

CĂMINUr, Dlî UCENICI DIN CHIŞINĂU 
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de asociaţii profesionale, culturale şi confesionale, 
toate numai cu autorizaţia şi sub privegherea Mi
nisterului. Căminele de Stat sunt conduse de un 
director, ajutat de o eforie alcătuită din primarul 
comunei, câte un delegat al camerelor profesionale, 
un preot, un membru al corpului didactic dela cursu
rile profesionale, precum şi de' alte persoane cu tra
gere de inima. Căminele depinzând de alte instituţii 
au, în locul eforiilor, un comitet de 3 persoane. 

Sumele realizate din perceperea taxelor la elibe
rarea titlurilor de capacitate profesională şi din taxa 
de 2 lei pe săptămână plătită de patroni pentru 
fiecare salariat asigurat, 
aicătuese un fond pentru 
întreţinerea căminelor de 
ucenici, a învăţământului 
muncitoresc şi aşezămin
telor de educare şi perfec
ţionare profesională a 
muncitorilor. Acest fond 
e administrat de un co
mitet de direcţie alcătuit 
din 2 patroni, 2 salariaţi, 
un specialist şi 2 funcţi
onari superiori din Mini
sterul Muncii. 

Iu acest moment func
ţionează îu toată ţara 
un număr de 30 cămine 
de ucenici şi încă 5 sunt 
pe cale de realizare. In 
afară de cantinele în
treprinderilor, Ministerul 
Muncii întreţine 4 cantine 
din cari 2 în Bucureşti, 
oferind o masă substan
ţiala pe un preţ minimal. 

Cursurile profesională 
Cursurile sunt de 3 

categorii: pentru ucenici 
industriali, pentru ucenici 
comerciali şi pentru uce
nice. 

Pe lângă cursurile pro
fesionale de Stat, judeţ 
şi comună pot funcţiona eforii, în acelaşi scop şi 
în aceleaşi condiţiuni ca pentru căminele de ucenici. 
Numărul cursurilor profesionale se ridică în acest an la 
230, din care 125 ale Ministerului, iar 105 confesionale 
şi comunale, toate sub privegherea Ministerului. 

Cu aj utorul căminelor de ucenici şi al cursurilor pro
fesionale — alături de gimnaziile şi liceele comerciale şi 
industriale—tineretul va fi îndreptat către profesiunile 
productive, iar meşteşugarii români vor dobândi o 
pregătire care să-i pună în stare să-şi asigure o 
existenţă frumoasa. 

Institutele şi laboratortile de psihotehnie şi oficiile de 
orientare profesionala 

Prevăzute de legea din 30 Aprilie 1936 pentru 
pregătirea profesională şi exercitarea meseriilor, 

sunt în faza iniţială. De altfel şi examinarea psiho-
tehnică a ucenicilor — care să indice precis meseria 
pentru care sunt apţi — e deocamdată facultativă. 
Oficiile de orientare profesională pot fi înfiinţate 
de aceleaşi instituţii care au încuviinţarea de a 
întemeia cămine de ucenici şi anume în centrele 
industriale mai importante, pe lângă oficiile de 
plasare, căminele ele ucenici, etc. 

Iu momentul de faţă există două institute psiho-
tehnice, unul la Bucureşti şi altul la Cluj, pe lângă 
Universităţile respective, urmând ca succesiv sa HC 
înfiinţeze câte unul la Iaşi, Cernăuţi şi Timişoara. 

Adăposturi pentru 
muncitori 

Se găsesc câteva îu 
porturi. In aceste adă
posturi se face împărţirea 
muncii în conformitate 
cu prevederile legii pentru 
munca în porturi şi to t 
aci se face plata. Pe lângă 
oficiile de plasare se află 
pe alocuri adăposturi 
temporare pentru mun
citorii în trecere sau 
pentru cei care urmea/.ă 
a fi plasaţi. 

Căminele pentru pregăti
rea personalului casnic 
Un astfel de cămin sJa 

înfiinţat de curând îu 
Bucureşti. Pe lângă ofi
ciul de plasare din Bucu
reşti există precum am 
arătat mai sus, două secţii 
speciale pentru servitorii 
bărbaţi şi femei, care se 
bucură şi de o priveghere 
medicală. 

Centrele pentru organi
zarea timpului liber 

Ele devin de o impor
tanţă tot mai mare, de 

când muncitorii se bucură efectiv de reducerea 
legală la 8 ore pe zi sau 48 pe săptămână a du ra t e i 
muncii şi de când criza a mai scurtat şi din aces t 
timp de lucru. In grija acestor centre intră în p r i 
mul rând educarea, reeducarea şi completarea cu
noştinţelor profesionale şi de cultură generala, p r i n 
mijloacele cele mai agreabile (biblioteci, t e a t r u , 
cinematograf) si reeducare fizică (sporturi de t o t 
felul). 

In alte ţări, organizarea timpului liber s'a ex t i n s 
asupra grădinăritului, încurajarea artelor casnice şl 
a tuturor artelor populare. La congresul mond ia l 
pentru întrebuinţarea timpului liber, ţinut la H a m -
burg în August 1936, s'au examinat realizările d i n 
toată lumea pe acest teren şi s'au trasat liniile g e n e 
rale de activitate de aci înainte." 
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Ministerul Muncii a organizat 
conferinţe în diferite centre in • 
dustriale, a subvenţionat excursii 
colective, a întemeiat biblioteci (2 
la Bucureşti, x la Braşov, 1 la Con
stanţa şi I la Ploeşti). Alături de 
aceste biblioteci funcţionează can
tine economice. 

In acest moment există în toata 
ţara, (i centre pentru organizarea 
timpului liber al nimicitorilor, 
centre conduse de iui director şi un 
secretar. Menirea lor e de a studia 
posibilităţile de colaborare eu cele
lalte instituţii publice şi particulare 
în vederea aceluiaşi scop şi -de a 
informa Ministerul asupra măsu
rilor eventuale. 

Coloniile de vară pentru ucenici şi 
•ucenice 

Eie dau putinţă copiilor săraci, de meseriaşi sau de 
ţărani, să-şi împrospăteze forţele la munte sila mare, 
unde primesc o hrană substanţială şi îşi petrec timpul 
după un program recreativ şi igienic. Ministerul a 
construit o vilă la Mangalia îu acest .scop, care func
ţionează de mai bine de 10 ani. Aproximativ 10.000 
de ucenici şi ucenice se bucură anual, mulţumită 
Ministerului Muncii, de aer curat şi odihnă îu timpul 
verii. In cursul anului 1936, Ministerul a subven
ţionat şi organizat 13 colonii de ucenici, la munte 
şi la mare, 

Stadioanele şi terenurile sportive muncitoreşti 

Se găsesc azi aproape în toate regiunile ca în
tinsă populaţie industrială. Ele au fost puternic susţi
nute de Ministerul Muncii, moral şi material. între
prinderile mai mari au înţeles şi ele folosul ce-1 pot 
avea dela un personal bine antrenat, sănătos şi voios, 
preocupat mai curând de sporturi în orele libere, 
decât de plăcerile dăunătoare ale alcoolismului şi jo
curilor de noroc, astfel că şi ele au mers pe dru
mul iniţiat de Ministerul Muncii. 

Merită să fie citat în deosebi stadionul muncito
resc din Bucureşti, cu tribune în beton armat, aco
perite, şi cu unelte necesare pentru toate sporturile. 
Ministerul a mai achiziţionat terenuri de sport pentru 
muncitori la Bucureşti, Brăila şi Cernăuţi, 

JUDECĂTORIA Dlv MUXCA DIX BUCUREŞTI 

Casa Construcţiilor 
Cu o administraţie şi tui buget deosebite, lucrează 

sub privegherea Casei Centrale a Asigurărilor. Are un 
comitetele direcţie şi o comisie de control. Menirea 
Casei Coiistiueţhlor este de a veni în ajutorul munci
torilor şi funcţionalilor, spre a-şi construi locuinţe 
ieftine pe cari să le poată plăti cu încetul. Mulţi 
muncitori, funcţionari şi meseriaşi, s'au bucurat de 
aceste înlesniri, alcătuind în Capitală im cartier 
aparte, în apropierea Vetrei launiuoase. Legea de or
ganizare a Casei prevede că Statul, judeţele şi co
munele o vor subvenţiona. In 1936 însă, sarcina 
aceasta a revenit mimai Ministerului Muncii şi Casei 
Asigurărilor Sociale. 

Casa Construcţiilor are azi un număr de 30S de
bitori ipotecari (lei 60.864.539), 82 beneficiari de con
strucţii şi terenuri (lei 72,749.606), 83 beneficiari de 
construcţii din parcul Vatra lAtminoasa, asiguraţi ai 
Casei Centrale (în valoare de lei 16,542.163), în total 
473 beneficiari cu un total general de lei 159.156.308. 

Acestea sunt instituţiile publice de politică mun
citorească mai importante, din ţara noastră, cea mai 
mare par te fiind create după răsboiu, într'un t imp 
relativ scurt şi în condiţiile economice cunoscute. 
Ele corespund unor profunde necesităţi şi lor se da
torează în mare parte pacea socială, care domneşte 
de mai bine de 17 ani. 

III. JURISDICŢIA MUNCII 
I,egea din 1933, creând şi organizând jurisdicţia 

muncii, dă politicei sociale româneşti instrumentul 
care sancţionează abuzurile şi garantează eficacitatea 
ei. Numărul mereu crescând al litigiilor care se 
judecă de aceste instanţe, şi sumele importante 
obţinute de către salariaţi dovedesc necesitatea 
jurisdicţiilor profesionale. Competinţa acestei in
stanţe cuprinde: 1) conflictele rezultând din con
tractele de muncă: individuale, de echipă sau de 

ucenicie; 2) conflictele izvoiîte între părţile cari figu
rează înt r 'un contract colectiv de muncă, sau între 
ele şi te r ţe persoane; 3) conflictele dintre salariaţi, 
derivând dintr'o muncă comună sau din delictele ori 
quasl-delictele civile, în legătură cu 1111 contract in
dividual de muncă, de echipă, de ucenicie, colectiv, 
sau cu o hotărâre de arbitraj; 4) conflictele dintre 
lucrători şi persoanele cari le dau în mod regulat in
strumente de munca, localuri sau forţe motrice; 5) 
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conflictele dintre marinari şi proprietarii sau arma- când este vorba de un conflict colectiv de muncă 
torii de vase comerciale; 6) judecarea conflictelor care interesează mai multe întreprinderi, 
colective de muncă,—care în baza art. 2 al. a, din I egea prevede o procedură rapidă, aproape gratuită. 
legea din 18 Oeiomvrie 1932 fuseseră date în compe- şi adecuată problemelor muncitoreşti, întrucât jude-
tinţa tribunalelor, afară de conflictele colective din ca- cătornl e asistat de asesori patronali şi salariaţi. O bună. 
tegoria de mai sus, — pentru soluţionarea cărora, după parte din dificultăţile inerente oricărui început au 
procedura de împăciuire, părţile au ales de comun fost înlăturate, iar salariaţii găsesc în judecătoriile 
acord o comisie de arbitraj sau un arbitru, şi care ră- de munca recunoaşterea uşoară a drepturilor lor. 
mane sub regimul legii din 1920; 7) abaterile dela In cuprinsul ţării funcţionează azi judecătorii de 
dispoziţiunile legilor de organizare şi ocrotirea muncii, munca în următoarele localităţi: Bucureşti, Braşov, 
meseriilor şi sănătăţii muncitorilor. Brăila, Cernăuţi, Chişinău, Cluj, Craiova, Iaşi, Ploeşti, 

Compctinţa, din punct de vedere al locului, se Timişoara şi Arad. 
stabileşte: 1) după localităţile în care îşi are doini- Prin legea pentru asigurarea plaţii lucrului efec-
ciliul pârâta sau una din părţi; 2) după locul unde tuat, din Aprilie, s'a creat pe lângă fiecare judeca-
s'a executat convenţia, unde urma să fie executată, tone de ocol urbană şi pe lângă fiecare tribunal, câte 
sau tmde urma să se facă plata; 3) după locul unde o comisie arbitrală pentru judecarea litigiilor dintre 
s'a săvârşit delictul sau quasi-delictul; 4) după locul meseriaşi şi clienţii lor sau dintre meseriaşi între ei, 
unde s'a săvârşit infracţiunea sau după locul domi- Comisia se alcătueşte din judecătorul respectiv, ca 
ciliului infractorului; 5) după locul unde îşi au preşedinte, un membru delegat de reclamant şi un 
sediul cele mai multe întreprinderi interesate, atunci membru delegat de pârît. d. c. 

B I B I J O G R A F I E 
Barasch M. I. Legislaţia muncii în cadrul politicei sociale. Trancu-Iaşi Gr. L. La ldgislation sociale eu Roumanîe 

STEMA MOLDOVEI ÎN SEC. XVI 
(Din N. lorga: Istoria Românilor voi. VI) 



ORGANIZAŢIA SOCIALĂ A PROFESIUNILOR 

Nevoia de asociaţie este un fapt social primordial. 
Grupul poate fi asimilat miei persoane fizice, care 
posedă o voinţă proprie, un patrimoniu, o activi
tate, o finalitate, distincte de ale indivizilor. 

Criteriul de grupare profesional — derivat din cri
teriul de castă, întrucât oameni de o anumită con
diţie socială exercitaţi în mod exclusiv o anumită 
profesie—apare încă în aurora civilizaţiei. 

Imperiul roman cunoştea grupuri de oameni care 
urmăreau acelaşi scop de binefacere, exercitau aceiaşi 
meserie, serveau aceluiaş cult; aceste grupuri erau 
numite Collegia. 

Când, după invaziile barbare, vieaţa urbană s'a 
stins aproape pretutindeni, colegiile au dispărut; 
organizaţia domanială, eseuţialmente rurală, a vieţei, 
care caracterizează prima jumătate a evului mediu, 
nu era favorabilă civilizaţiei urbane, nici grupurilor 
cari nu aveau o legătură directă cu pământul. 

Odată cu renaşterea oraşelor în Italia, în Mandra, 
în sudul Franţei, în basmul Senei şi al I,oirei, au 
renăscut asociaţiile profesionale. 

Existenţa corporaţiilor este legată de apariţia orga
nizaţiei municipale. 

Corporaţiile nu au fost, la început, decât asociaţii 
de apărarea intereselor breslaşilor [Guilde, frăţietăţi) 
apoi, ele s'au organizat, s'au întărit şi au sfârşit 
prin a absorbi întreaga viaţă economică, în toată 
complexitatea ei. Corporaţiile au ajuns să conducă 
destinele oraşelor şi să formeze lige economice şi 
politice de oraşe; unele au devenit chiar puteri poli
tice temute, ca Hansa germanică, 

Europa occidentală până la sfârşitul secolului 
XVIII apare formată din ţări organizate corporativ, 

Universităţile, abaţiile, episcopiile, mănăstirile, pa
rohiile, comunele, meseriile, profesiunile liberale, ma
gistratura, erau persoane colective recunoscute de 
Stat, titulare ale unor drepturi, supuse unor obligaţii 
amănunţit reglementate. Individul nu se bucura de 
drepturi politice şi sociale decât prin intermediul cor
poraţiei ; corpul singur avea drepturi politice prin 
reprezentanţii lui; numai el juca un rol social şi 
politic, 

Organizarea corporativă a societăţii, creată în' 
cursul secolelor, pe cale de datină, fără idei precon
cepute, constituia şi o limitare a puterii regale, şi o 
garanţie de libertate, fireşte ţărmurită de regula
mentele corporaţiei. 

Corpurile autonome posedau un patrimoniu pro
priu, se bucurau de privilegii şi monopoluri, aveau 
dreptul de legiferare internă şi exercitau dreptul 
de jurisdicţie asupra membrilor lor. Fiecare corp era 
o asociaţie de interese private, clar urmărea şi un 
scop general, satisfăcea un interes obştesc; fiecare 
corp împlinea o funcţiune socială, avea o finalitate 
publică. 

Dreptul public ca şi dreptul privat era interesat 
în acest fenomen economieo-social, deci funcţionarea 
corpurilor era supusă unei autorizaţii regale (patentă) 
prealabilă, şi activitatea lor era supraveghiată de 
administraţia regală. 

Vechiul regim era întemeiat pe ideia de discipliuă 
comună, de subordonare a individului faţă de grup 
şi de Stat, pe noţiunea de morală corporativa şi pe 
ideia de unire a claselor într'o colaborare organică. 

Către mijlocul secolului XVIII, cercurile filosofice 
porniră o reacţhuie contra sistemului corporativ con
siderat ca arhaic, sclerozat, mai conservator de cât 
însuşi Regele (atunci favorabil filosofilor raţionalişti). 

Doctrinarii Revoluţiei franceze în pornirea lor ega
litară, nu admiteau nici un fel de organizaţie între 
individ şi Stat; considerând corpurile profesionale 
ca asociaţiuni privilegiate şi corpuri intermediare 
le desfiinţează, lăsând individul izolat în faţa atot
puterniciei Statului. 

Iva concepţia organică şi corporativă a societăţii, 
s'a substituit concepţia atomică. Naţiunea este com
pusă clin juxtapunerea unor indivizi înzestraţi cu 
drepturi sacre şi inalienabile; suveranitatea naţio
nală se exprimă prin numărătoarea voinţelor parti
culare şi se manifestă deci printr'o cifra care exprimă 
o majoritate de păreri. Statul este întemeiat pe 
teoria electivă, anticorporativă şi principala grije a 
Statului este respectarea drepturilor individuale. 

In cele' din urma, legile sociale au învins pretenţiile 
teoretice, şi organizaţiile intermediare între Stat 
şi individ s'au reconstituit sub o altă formă. 

In secolul al XlX-lea au apărut sindicatele, formă 
nouă în care se exprimă spiritul de asociere, Hste o 
mare deosebire între noţiunea de sindicat în con
cepţia socialistă a cuvântului, şi noţiunea de corpo
raţie. Sindicatul este înainte de toate o organizaţie 
de luptă, profesională şi socială, care exclude pe 
patroni, şi este îndreptată contra formei capitaliste 
liberale.a societăţii. Sindicatul nu are numai tur rol 
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economic, el şi~a arogat şi un rol politic; sindicatele 
federalizându-sc tind a înlocui organele Statului şi a 
instaura dictatura proletariatului i), 

Corporaţia cuprinde pe toţi acei cari practică 
aceiaşi indeletnicirc, de orice grad şi de orice condiţie 
ar fi; lucrători şi patroni, Corporaţia este o organi
zaţie de apărare colectiva a unei activităţi profesio
nale, nu este un instrument de luptă politică. 

Era fata! ca sindicatele sî asoeiaţiunile de profe
siuni libere, considerate cu duşmănie de Statul liberal 
clasic, să .se organizeze împotriva Statului. 

Succesele individualismului, complicarea crescândă 
a civilizaţiei modeme, înmulţirea atribuţiunilor Sta
tului, organizarea din ce în ce mai tcehnică a servi
ciilor publice, au impus principiul specializării, deci 
au adus în mod natural constituirea corpurilor spe
cializate. 

La aceste fapte inevitabile s'a mai adăugat o 
reacţiune generală împotriva concepţiei politice izvo-
rîte din Revoluţia franceză; a înviat idiea că 
naţiunea este un corp organic care cuprinde elemente 
colective cu felurite funcţiuni, ideea că aceste ele
mente au o organizare specifică a lor, adaptată sco
pului, şi mi simt o pulbere de indivizi urmărind 
fiecare interesul lui. 

Concepţiile totalitare despre puterea publică, res
pingând formula individualismului democratic, socot 
ca întreaga activitate umană trebuie să fie încadrată 
în viaţa de Stat: «Nimic contra Statului, nimic dea
supra Statului, totul pentru Stat», aceasta este deviza 
fascismului. «Nimic contra poporului germanic, nimic 
deasupra lui, totul pentru germanism», este deviza 
naţio n al-soci alis mului. 

Formula corporativă, fireşte modernizată şi siste
matizată, a fost reluată în Italia, în Portugalia şi 
în Austria. 

Individul este din nou încadrat în organizaţii pro
fesionale ; corpuiile organizate formează ţesătura so
cietăţii şi sunt instrumente de colaborare pentru Stat. 

CORPURILE PROFESIONALE IN TRECUTUL 
ROMÂNESC 

In România ca pretutindeni desvoltarea meseriilor 
şi a profesiunilor liberale este legată de vieaţa 
urbană 

• înainte de secolul al XVI-lea, economia domanială 
având un caracter exclusiv rural, fiecare moşie fiind 
o unitate economică autonomă, nu permitea existenţa 
decât a meşteşugarilor dela sate, ueorganizaţi: câciu-
îari, cojocari, dârstari, olari, sticlari, etc. 

Cele dintâhi oraşe provin sau dela o aşezare' străină, 
ori au la origină o cetate ridicată de Domnie, în jurul 
căreia s'au strâns meseriaşi şi negustori. Ei sunt 
aceia cari au introdus sistemul occidental al breslelor 
autonome, concepute ca organizaţii de apărare contra 
apăsării şi arbitrari ului fiscului domnesc. 

Breasla este condusă de un staroste ales şi întărit 
de Domn. La breslele inferioare conducătorul se 

*) Pentru mişcarea sindicală şi evoluţia ti, în genere, vezi 
A Organizaţia socială a mvmcitorilot», pag, 586—592, 

chema vătaf. Starostele este ajutat de un sfat de 
epitropi. Cu timpul conducătorii breslelor ajung să 
înlocuiască pe pârgari la conducerea oraşelor. Fiecare 
breaslă avea un statut care reglementa admiterea» 
înaintarea dela un grad la altul (ucenic, calfa, mae
stru), disciplina membrilor, condiţiile de muncă. 
Breselele fixau preţurile şi eliberau certificate de 
libera practică. 

Fiecare breaslă avea un sfânt ca patron, onorat 
în sărbătorile sale, avea o organizaţie de asistenţa 
şi ajutor pentru membrii bătrâni sau bolnavi, praz
nice şi ceremonii. Breasla prezintă caracterul unei 
frăţietăţi. 

Secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea sunt a epoca 
de înflorire a breslelor caracterizata prin libertatea 
organizării; apoi a venit epoca reglementaţii ofi
ciale, arbitrare, prin Regulamentul Organic care 
creaza bresle mixte, şi, în sfârşit, perioada de raţio
nalism politic al secolului al XlX-lea, importa t 
deadreptul din Franţa. 

Prin chibzuite măsuri legislative, legiuitorul român 
de mai târziu a ştiut să integreze activitatea tehni
cienilor în organizarea Statului, făcând din corpurile 
profesionale auxiliare preţioase ale administraţiei 
publice. 

Departe de a fi constituite împotriva Statului* 
corpurile profesionale sunt supuse unui regim legal 
sau reglementar, conform noţiunii de serviciu public, 
şi ca atare devin organe publice cari slujesc interesul 
general. S'au creat astfel diverse ierarhii de t eh 
nicieni cari formează fiecare un corp închis, d o t a t 
cu un statut special care reglementează admiterea 
în corp şi poziţia specialistului în cursul carierei. 

ORGANIZAŢIA ACTUALĂ A CORPURILOR 

Astăzi, ca de altfel în trecutul îndepărtat, crearea 
şi organizarea corpurilor profesionale nu rezultă clin 
aplicarea unui plan general; corpurile au luat f i inţă 
succesiv, după împrejurări şi necesităţi, după s t ă 
ruinţele celor ce le compun şi potrivit conjuncturilor 
politice. Organizarea lor pe bază de lege a început î u 
România în anul 1894, odată cu legea de organizare 
a corpului tehnic al inginerilor şi nu s'a desăvârş i t 
nici astăzi. Astfel fiind, corpurile nu au o orgam/.nţk: 
unitară, totuşi din marea diversitate a s ta tu te lo r 
speciale se pot desprinde următoarele caractere gene 
rale caii nu lipsesc dela nici un statut şi cari eonstit iui 
trăsătura lor esenţială. 

1. Fixarea utilităţii şi scopului specialităţîî, îix 
cadrul serviciilor publice. 

2. Reglementarea recrutării şi înaintării, f i x â n d 
norme generale precise şi invariabile pentru a d m i t e 
rea tehnicienilor, determinând stagiul minimal p e n t r u 
înaintare dela un grad la altul, prevăzând moda l i t ă 
ţile de înaintare şi de eşire din corp. 

3. Crearea unei ierarhii rigide care nu p e r m i t e 
admiterea decât la treapta inferioară şi î na in t a r ea 
fără salturi. 

4. Apărarea intereselor profesioniştilor, d e t e r m i 
nând precis drepturile şi datoriile membrilor p r n i 
dispoziţii cari obligă şi membrii şi administraţ i EI 
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publica. Aceste dispoziţii îndepărtează dela exer
ciţiul public al profesiunii pe particulari cari nu sunt 
membri, deci ele creiaza un monopol în favoarea 
membrilor. 

5. Crearea unor jurisdicţiuui disciplinare proprii; 
profesionistul este judecat de parii lui, de funcţionari 
cari au aceeaşi pregătire, exercita aceeaşi profesiune 
ca dânsul şi sunt membri ai corpului. 

6. Apărarea intereselor generale ale societăţii şi 
intereselor administraţiilor publice precum şi a inte
reselor particularilor cari recurg la serviciile teh
nicienilor. 

S'a creat astfel un sistem de garanţii pentru admi
nistraţia publică, pentru public şi pentru profesio
nişti. 

Când o administraţie publică are nevo e de un 
tehnician, ea este obligată să-1 recruteze din cadrele 
corpului respectiv, fiind astfel asigurată că viitorul 
funcţionar va îndeplini condiţiunile juridice şi teh
nice necesare. 

Deasemeuea când un r articular are nevo'e de ser
viciile unui specialist, bunăoară un arhitect, un avocat, 
el găseşte printre membrii corpului respectiv, profesio
nistul garantat de întreaga corporaţie. 

S'a constituit astfel o adevărată simbioză de cola
borare între puterea publică şi corpurile profesio
nale. Multe corpuri sunt astăzi constituite, mai sunt 
specialităţi cari au rămas încă neorganizate. Organi
zaţiile actuale izvorîte din stăruinţele interesaţilor, fie
care corp urmărind să obţină printr'o lege specială 
avantagii cât mai substanţiale, trebuesc integrate 
într'un sistem general, simplu, logic şi echitabil, 
într'un cuvânt, trebuesc armonizate interesele deosebi
telor corpuri. Acest sistem general va avea să urmeze 
linia dreaptă a intereselor întregii colectivităţi naţio
nale, iar nu linia sinuoasă a intereselor breslelor, 

Principalele corpuri profesionale publice sunt: 

C0R1U.II, TEHNIC AL INGINERILOR 

Corpul inginerilor a fost cel dintâi organizat, în 
1894. Una din primele preocupări a fost, fireşte, 
modernizarea Ţării Româneşti, operă care cerea vaste 
lucrări de construcţii. Guvernul a acordat atunci 
toată solicitudinea lui tehnicienilor. Legea de orga
nizare a corpului tehnic publicată în Monitorul 
OHcial No. 58 din 15 Iunie 1894 a suferit modificări 
la 1 Aprilie 1900, la 8 Februarie 1912, la n Ianua
rie 1919, la 31 Iulie 1924, la 12 August 1924, la 22 
Decembrie 1925 şi la 4 Mai 1934. Regulamentul 
legii, promulgat în Monitorul Oficial din 11 Februarie 
1900, a suferit modificări la 18 Aprilie 1906, la 11 
Martie 1912, la 12 lume 1913, la i r Ianuarie rnig, 
la. 18 Octombrie 1921 şi la 10 Decembrie 1926. 

Această lege a servit întrucâtva drerjt model pentru 
organizarea celorlalte corpuri tehnice. 

Corpul inginerilor cuprinde inginerii diplomaţi şi 
conductorii tehnici (art. 1). Cade în atribuţiunea 
corpului: studierea şi întocmirea proiectelor de lucrări, 
direcţiunea şi supravegherea lucrărilor publice, supra
vegherea întreţinerii lucrărilor existente, exploata
rea căilor de comunicaţii, docurilor, întrepozitelor şi 

întreprinderilor industriale (art.2}. Ierarhia ingi
nerească cuprinde următoarele grade (art. 4): ingi
ner stagiar, inginer ordinar (3 clase) inginer şef 
(2 clase), inginer inspector general (2 clase), Nimeni 
nu poate intra în corp decât dacă îndeplineşte anu
mite condiţiuni şi numai la gradul de inginer stagiar 
dacă solicitantul are certificatul de capacitate al 
şcoalei politehnice, şi la gradul de inginer ordinar clasa 
3-a dacă are diploma acestei scoale sau o diplomă 
echivalată de consiliul profesoral. 

Inginerul stagiar după un stagiu de 3 ani poate fi 
înaintat inginer ordinar ci. III. Stagiul minimal 
pentru cele 3 clase de ingineri ordinari este de a 
ani, pentru a trece la gradul de inginer şef, 3 ani, 
pentru a trece la gradul de inginer genera! ct. II 
şi apoi clasa I, stagiul este de 4 ani. 

Legea determină proporţii între grade, bunăoară 
numărul inginerilor cu gradul dela inginer şef ci. 
II în sus, nu poate fi mai mare de 2/5 din nu
mărul total al inginerilor, numărul inspectorilor gene
rali ci. I nu poate trece de 2/3 din numărul inspec
torilor generali ci. II, numărul inspectorilor generali 
ci. II nu poate exceda 1/3 din numărnl inginerilor 
şefi (ci. I şi ci. II); numai numărul inginerilor ordi
nari ci. III şi al inginerilor stagiari este nelimitat. 

Gradele nu se pot conferi decât în caz de vacanţe 
în cadre (art. 13). 

Gradele pentru conductorii tehnici sunt; conduc
tor ordinar (3 clase), conductor şef (3 clase), con
ductor principal (2 clase). 

Legea determină proporţii între grade. Conductorii 
trebue să posede diploma de absolvire a şcoalei 
de conductori; ei pot pătrunde în corpul inginerilor 
după o practică de 10 ani şi în urma unui examen. 

Corpul inginerilor şi corpul conductorilor cuprinde 
doua cadre: cadrul ordinar şi cadrul detaşat. Fac parte 
din cadrul ordinar inginerii Ministerului Lucrărilor 
Publice şi al Comunicaţiilor şi inginerii C. F. R. Fac 
parte din cadrul detaşat inginerii cari funcţionează 
la o autoritate publică care nu depinde de Ministerul 
Lucrărilor Publice şi al Comunicaţiilor. 

Inginerul sau conductorul se poate afla în 3 poziţii: 
1. Poziţia de activitate, în cadrul ordinar sau în 

cadrul detaşat, şi primeşte leafa gradului şi indem
nizaţiile legale. 

2. Poziţia de neactivitate, pentru cauză de boală, 
de infirmitate care durează mai mult de 3 luni, din 
cauza suprimării funcţiunii şi până la întrebuinţare 
într'o altă funcţiune, şi primeşte jumătate din leafă 
fără adaos 

3. Concediu nelimitat, la cerere, când părăseşte 
serviciul Statului, funcţionează în întreprinderile par
ticulare sau se află în serviciul unui stat străin. 
Inginerul care este în poziţia de concediu nu pri
meşte leafa gradului, ci leafa contractuală cu care 
s'a angajat. 

înaintarea în ierarhie este hotărîta de Consiliul 
înaintărilor compus din 13 persoane şi anume: din 
preşedintele Consiliului superior tehnic, din secre
tarul general al Ministerului Lucrărilor Publice şi 
Comunicaţiilor, din directorii generali tehnici ai Mi
nisterului şi din doi ingineri inspectori generali. 

http://C0R1U.II
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Acest consiliu se întruneşte sub preşedinţia Ministru
lui odată pe an în primele 15 zile ale Junei De
cemvrie şi întocmeşte tabloul înaintărilor. 

Acţiunea disciplinară este exercitată, la cererea 
autorităţii de o comisie disciplinară formată din 5 
inspectori generali numiţi de minister. 

Pedepsele simt: prevenirea, mustrarea, suspendarea 
limitata, punerea în disponibilitate, destituirea şi 
ştergerea definitivă din corp. 

Regulamentul legii promulgat la 11 Februarie 1900, 
şî care a suferit numeroase modificări până în 1926, 
prevede următoarele categorii clc ingineri: inginer 
de căi de comunicaţii (drumuri, căi ferate, navigaţie), 
inginer de ruine, inginer mecanic, inginer electrician, 
inginer metalurgic. 

II. CORPUL ARHITECŢILOR. 

Corpul arhitecţilor este organizat prin două legi: 
legea din S Iulie 1921 pentru organizarea corpului 
arhitecţilor din serviciile publice cu regulamentul 
ei din 2 Noembrie 1934 şi legea din 12 Mai 1932 
pentru înfiinţarea şi organizarea corpului arhitec
ţilor, cu regulamentul ei din 30 Noembrie 1932. 

Prima lege asimilează întru toate—ierarhie, grade, 
clase, înaintare, diversele poziţiuni, concedii, măsuri 
disciplinare — corpul arhitecţilor publici cu corpul 
inginerilor, şi corpul conductorilor desenatori de 
arhitectură cu corpul conductori or tehnici, cu o 
singură deosebire şi anume: nu se face distincţiune 
între cadrul ordinar şi cadrul detaşat. Regulamentul 
repetă dispoziţiile legii pentru organizarea corpului 
tehnic cu mici variante de adaptare la situaţia arhi
tecţilor. 

A doua lege organizează Corpul arhitecţilor publici 
şi particulari. Ea creaza două categorii de arhitecţi: 
arhitecţi diplomaţi cari posedă diploma de arhitect 
liberată de Academia de Arhitectură din Bucureşti 
sau o diplomă echivalată de dânsa (art. 1) şi arhi
tecţii recunoscuţi cari la promulgarea legii, în lipsa 
unei diplome, pot dovedi că au o practică neîntre
ruptă de 5 ani, fie în calitate de funcţionar cu titlul 
bugetar de arhitect, fie ca liber profesionist (art. 3). 
Legea recunoaşte prin urmare drepturile câştigate. 
Se alcătueşte astfel un tablou al arhitecţilor. 

Art. 6 obligă toate administraţiile publice să recru
teze arhitecţii de cari au nevoe exclusiv dintre 
membrii corpului. Nimeni nu poate exercita profesiu-
siunea de arhitect dacă nu intră într'uua din cele 
doua categorii sus arătate şi nu este înscris în tablou; 
de asemenea Jiu pot fi numiţi de către instanţele 
judecătoreşti experţi sau arbitri, decât arhitecţi cari 
figurează în tabloul alcătuit de consiliul corpului 
şi depus la Ministerul Educaţiei Naţionale (art. 7). 

Corpul arhitecţilor are trei organe: 1. Adunarea 
generală alcătuită din toţi membrii cari achită coti
zaţia anuală şi care se întruneşte în sesiune ordinară 
în fiecare an Ia 15 Decembrie la Bucureşti; 2. Con
siliul corpului alcătuit din 7 arhitecţi diplomaţi cu o 
vechime de cel puţin 10 ani, aleşi pe 3 ani de către 
adunarea generală; 3. Decanul ales tot de adunarea 
generală dintre membrii consiliului pentru acelaş 

timp. Consiliul alege din sânul său un prodecan, 
un casier şi doi cenzori. 

Atribuţiile arhitecţilor profesionişti sunt urmă
toarele: întocmirea planurilor şi a devizelor pentru 
construcţii, supravegherea construcţiilor. Arhitectul 
nu poate fi în acelaş timp autorul planului şi antre
prenorul construcţiei (art. 20 regulament). Arhitectul 
este dator să apere interesele clientului sau ale admi
nistraţiei (art. 21). 

Resursele corpului sunt alimentate din cotizaţiile 
membrilor, douaţiuui şi subvenţii. Bugetul este votat 
de adunarea generală şi executat de Consiliu. Corpul 
are im organ jurisdicţional, o comisie disciplinară 
alcătuită de 3 membri şi 3 supleanţi cu o vechime 
de cel puţin 10 ani, pe termen de 3 ani, şi aleasă 
de adunarea generală. 

Pedepsele sunt: mustrarea, interdicţiunea de a 
profesa timp de 6 luni până la 1 an, interdicţiunea 
pe 5 ani, radierea definitivă din corp. Arhitectul 
condamnat are deschisă calea acţiunii în contenciosul 
administrativ. în termen de 15 zile dela pronunţare, 
prin derogare dela legea contenciosului administrativ. 

III. CORPUI, TBCHNIC MILITAR 
Legea din 12 Martie 1932 înfiinţează şi organi

zează corpul tehnic militar, compus din ofiţeri ingi
neri, ofiţeri mecanici, ofiţeri guarzi, în scopul de a 
asigura încadrarea armatei cu personalul tehnic 
militar necesar, de a urmări progresele ştiinţelor şi 
aplicarea lor în răsboiu, de a studia şi experimenta 
perfecţionările cari trebuiesc aduse materialului de 
răsboiu, de a încadra şi conduce stabilimentele indus
triale ale armatei şi de a supraveghea stabilimentele 
particulare cari fabrică materiale de răsboiu, etc. 
Ofiţerii ingineri se recrutează dintre ofiţeri din toa te 
armele cari posedă o diplomă de inginer, de doctor 
sau licenţiat într'o specialitate tehnică şi au absolvit 
şi şcoala superioară tehnică militară. Ofiţerii ingineri 
se împart în 6 categorii: armament şi nuiniţiuni, 
geniu, chimie, aeronautică, marină, geodezie. 

Legea înfiinţează şcoala superioară tehnică mil i tar i 
care cuprinde cele 6 specialităţi, durata studiilor 
este de cel mult 2 ani. 

Organul superior de conducere al corpului este 
Inspectorul termic al armatei. 

IV. CORPUL CHIMIŞTILOR 
Chhniştii nu sunt încă organizaţi într'uu corp 

propriu zis. Legea pentru unificarea salariilor clii-
miştilor cari sunt în serviciul administraţiilor publice, 
din 3 Iunie 1921, modificată la 28 Iulie 1921, p re 
vede gruparea lor în 3 clase. Cei cu o vechime c e 
până la 10 ani formează clasa chimiştilor experţi , 
cei cu o vechime dela 10 până la 20 ani formează 
clasa chimiştilor experţi şefi, iar cei cu o vechime 
mai mare de 20 ani formează clasa chimiştilor inspec
tori. Fiecare din aceste clase, sau mai bine zis grade, 
beneficiază la fiecare 5 ani de o gradaţie la salariu 
care înlocueşte clasele celorlalte ierarhii. 

Art. 212—217 din legea sanitară din 27 Aprilie 
1933 reglementează recrutarea, înaintarea şi salari
zarea chimiştilor din serviciile ce depind de Minis-
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terul Sănătăţii, Muncii şi Ocrotirilor sociale, păstrând 
gradele fixate prin legea din 1921. 

V. CORPUL GEOLOGILOR 
Prin legea din 22 F'ebruarie 1906 şi prin regula

mentul din 23 Iunie 1906 care înfiinţează Institutul 
Geologic "al României, se crează şi se organizează 
şi corpul geologilor (art. 6—8 din lege şi art. 6—27 
din regulament). Personalul ştiinţific se compune din 
geologi, chimişti şi ingineri. Gradele ierarhiei sunt 
următoarele: geolog sau chimist asistent (3 clase), 
geolog sau chimist titular (3 clase) adică, în total 0 
clase. Directorul Institutului are gradul de geolog 
c). I. Pentru a fi admis geolog sau chimist asistent 
clasa I l I -a se cere doctoratul sau licenţa în ştiinţe. 
Înaintările se fac exclusiv pe baza lucrărilor respee-
tâudu-se totuşi următoarele stagii minimale: 1 au 
pentru asistenţi clasa I I I şi II, 2 ani pentru asis
tenţi clasa I , 3 ani pentru geologi ci. I I I şi I I . 

VI. CORPUL GEOMETRI LOR-ARI'AMTO IU 
Corpul geonietrilor-arpantori însărcinat să facă 

măsurătorile şi ridicările de plan la cererea intere
saţilor, a Statului sau a justiţiei, a fost creat prin 
legea dela 27 Aprilie 1908 şi Regulamentul dela 8 
Octombrie 190S. Pentru a fi recunoscut ca geometru-
arpautor trebue un examen de specialitate. Se pot 
prezenta la examen candidaţii majori cari au absolvit 
cel puţin 4 clase gimnaziale, precum şi învăţătorii. 

Inginerii cadastrali nu sunt încă organizaţi în corp 
pe cale de lege. Ei nu se bucură astăzi de cât de 
o încadrare bugetară care realizează o aproxima
tivă echivalare în agronomie. 

VII. CORPUL TEHNIC AJ, STATISTICIENILOR 
Regulamentul din 30 Mai 1932 înfiinţează şi orga

nizează Corpul tehnic al statisticienilor. Pentru a fi 
admis în cor]) se cere diploma unei scoale de statis
tică din ţară sau străinătate, diploma de doctor 
în ştiinţele economice, de doctor sau licenţiat în 
drept sau în ştiinţe, de doctor igienist, de inginer, 
şi lucrări de statistică făcute în serviciul unei auto
rităţi publice sau instituţii particulare. 

Corpul curpinde următoarele grade şi clase: sta
giar statistic, statistician ordinar (2 clase), statis-
tician special, expert statistic, consilier statistic. 
Pentru a trece la gradul de statistician ordinar. 
stagiarul trebue să aibă un stagiu, de cel puţin 2 ani 
într 'un serviciu public; pentru a obţine gradul de 
statistician special, staticianul ordinar trebue să 
treacă un examen înaintea unei comisii de specia
litate, iar înaintarea la gradul de expert se face 
în baza lucrărilor efectuate, 

Membrii corpului se adună odată pe an în adunare 
generală ordinară. Corpul este compus dintr'un comi
tet de direcţie format din 5 membri numiţi de Mi
nisterul Muncei şi din preşedintele Consiliului su
perior de Statistică. Comitetul se pronunţă asupra 
admisibilităţii în corp, întocmeşte tablourile de înain
tare, conduce corpul, şi propune ministrului măsu
rile disciplinare necesare. Instanţa de apel este Con
siliul superior de statistică, 

VIII. CORPUI, AGRONOMILOR 

Corpul agronomilor este organizat prin legea din 
22 Iunie 1927 şi cuprinde: 1. Inginerii agronomi cari 
posedă diploma unei academii de agricultură din 
ţară sau una echivalentă; 2. Conductorii agricoli, 
absolvenţi ai unei scoale medii de agricultură; 3, 
Administratorii agricoli, absolvenţi ai unei scoale infe
rioare de agricultură, 

Atribuţiile inginerilor agronomi sunt: conducerea 
serviciilor şi instituţiilor cu caracter agricol, învă
ţământul agricol, expertize, conducerea şi organizarea 
exploatărilor agricole şi crescătoriile de animale. 

Corpul inginerilor agricoli cuprinde următoarele 
grade şi clase: inginer ag 011:111 stagiar (1 clasă), in
giner agronom (î clasă), inginer agronom şef (2 clase), 
inginer agronom inspector (2 clase), inginer agronom 
inspector general (1 clasă) şi inginer consilier agro
nom (î clasă). 

Corpul conductorilor agricoli cuprinde următoarele 
grade: conductor agricol ajutor (1 clasă), conductor 
agricol (2 clase), conductor agricol şef (2 clase), 
conductor agricol principal (2 clase). Corpul adminis
tratorilor agricoli cuprinde aceleaşi grade. 

Admiterea în corpul agronomic se face prin decret 
regal; înaintarea, prin deciziune ministerială până 
la gradul de inginer şef clasa I ; la gradele superioare, 
prin decret regal. Stagiul minimal este de 2 ani 
până la inginer şef clasa 111-a, apoi de 3 ani până 
la inspector şi de 5 ani pentru inspector general. 
înaintările se fac în proporţie de 2/3 la vechime şi 
de 1/3 la alegere, până la gradul de inginer şef; mai 
departe, numai la alegere. 

Se face distincţie între poziţia de activitate în care 
se află inginerii, conductorii şi administratorii cari sunt 
în serviciile publice dependente de Stat, cadrul detaşat 
pentru agronomii cari se află în serviciul judeţelor, 
comunelor şi stabi imentelor publice, şi poziţia de 
concediu nelimitat pentru agronomii de diferite grade 
cari activează în exploatările particulare. 

Consiliul superior agronomic compus din 7 membri 
şi 7 supleanţi cu gradul de inginer inspector general 
sau inginer consilier, îşi da avizul în materie de 
admitere, de înaintare, de dare în judecată şi, în 
general, în orice chestiune agricolă, formând astfel 
un organ consultativ al Ministerului de Agricultură. 

Comisia disciplinară este compusă din 4 membri 
aleşi din sânul Consiliului superior şi 4 supleanţi, 
prezidaţi de un consilier al Curţii de Apel din Bucu
reşti. Pedepsele sunt: prevenirea, mustrarea simplă, 
mustrarea cu ridicarea lefii până la 15 zile, transfe
rarea, suspendarea dela 15 zile la 3 luni, ştergerea 
dela înaintare dela 1 an la 3 ani, retrogradarea, 
punerea în disponibilitate şi destituirea. 

IX, CORPUL SILVIC 

Corpul silvic este organizat prin Itgea dela 26 
Septembrie 1923 şi cuprinde corpul inginerilor sil
vici, corpul conductorilor silvici, corpul brigadieriloi' 
silvici şi pădurarilor. 

Se deosebeşte poziţia de activitate pentru ingineri 
şi conductori cari funcţionează în serviciile publice 
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sau în exploatările particulare supuse controlului 
Statului, şi po/iţia ele ne activitate în care se află 
silvicii cari nu mai exercită în mod efectiv profesiunea. 

Legea determină condiţiuuile de admisibilitate şi 
de înaintare; se ţine la Casa Pădurilor un registru 
matricol al membrilor corpului. 

Gradele sunt; inginer silvic stagiar, care după i 
an este înaintat în mod automat la gradul de inginer 
silvic, inginer silvic şef, inginer silvic subinspector, 
inginer silvic inspector, inginer silvic inspector general 
şi inginer silvic consilier. Stagiul minimal este de 4 
ani la alegere şi dela 6 la 7 ani la vechime; la gradele 
superioare nu se face înaintare decât la alegere, 

Corpul conductorilor cuprinde gradele de conductor 
silvic, ajutor conductor silvic şi conductor silvic prin
cipal. Sunt 3 clase de brigadieri silvici şi 3 clase de 
pădurari. 

Pe lângă Casa Pădurilor funcţionează o comisie 
de disciplina compusă din 4 membri cu grad de 
consilier sau inspector general şi 2 supleanţi, prezi
dată de un consilier al înaltei Curţi de Casaţie care 
judecă pe ingineri şî pe conductorii silvici. Pedepsele 
sunt: prevenirea, avertismentul scris, mustrarea cu 
ridicarea lefii pe 15 zile, transferarea, suspendarea, 
ştergerea dela înaintare pe timp de 1 până la 3 ani, 
punerea în disponibilitate, destituirea şi ştergerea 
din corp. 

X. CORFUT, MEDICAL 

Exerciţiul profesiunii de medic, drepturile şi dato
riile medicilor sunt prescrise prin legea sanitara din 
27 Aprilie 1933. In virtutea acestei legi, nimeni nu 
poate exercita medicina decât având titlul de doctor 
în medicină dela o Facultate de medicină şi autori
zaţia de liberă practică acordată de Ministerul Muncii, 
Sănătăţii şi Ocrotirilor sociale în condiţiunile arătate 
în art. 153—164; de asemenea nimeni nu poate des
chide şi conduce un laborator de analize medicale, 
de radiologie, electroterapie, stabilimente spitaliceşti, 
prepara şî comercializa seruri şi vaccinuri decât în 
baza unei autorizaţii date în condiţiuuile legii. 

I^egea înfiinţează şi organizează Colegiul Medicilor 
cu scopul de a controla practica medicală şi de a 
veghea la păstrarea prestigiului corpului medical. 
(Art. 165-—177). Nimeni nu poate practica medicina 
dacă nu este înscris în colegiul medicilor. Colegiul este 
împărţit în secţiuni judeţene conduse de un consiliu 
de 5 membri aleşi de adunarea generală a membrilor 
secţiunii pe termen de 3 ani. Consiliul general al 
Colegiului este format din preşedinţii consiliilor jude
ţene. Colegiul este condus de un comitet executiv 
compus dintr'un preşedinte şi 4 membri pe termen 
de 3 aui. Secţiunile întocmesc tabloul membrilor lor 
şi consiliul central ţine registrul matricol al membrilor 
colegiului. Consiliul judeţean funcţionează ca instanţă 
de. disciplină de primul grad pentru judecarea aba
terilor profesionale comise de medici. Deriziunile 
comisiei sunt atacabile în faţa unei comisiuni cen
trale compusă din 4 medici desemnaţi de Consiliul 
central şi prezidată de un consilier al Curţii de apel 
din Bucureşti, Pedepsele sunt: avertismentul simplu, 
avertismentul cu ridicarea dreptului de a fi ales 

îu consiliu pe timp de 1—3 ani, interdicţiunea tem
porară a practicei medicale şi radierea de pe tabloul 
colegiului. 

Titlul II din partea II a legii (art. 188—268) orga
nizează corpul tehnic al medicilor cari funcţionează 
în serviciile publice, în stabilimentele şi instituţiile 
publice. 

Sunt 5 categorii de medici: medici igieniştî, medici 
curativi, medici de laborator, medici sanitari şi 
medici legişti. L,egea defineşte fiecare categorie şi 
stabileşte condiţiunile de recrutare şi de practică a 
fiecărei specialităţi; se prevede un examen de capa
citate pentru specialişti. 

Corpul tehnic al medicilor publici cuprinde urmă
toarele grade: medic stagiar, medic titular, medic 
şef, medic principal, medic inspector general şi medic 
consilier. -Stagiul minimal pentru medicul stagiar 
este de 2 ani, pentru fiecare din gradele următoare 
de g ani. Medicii publici primesc la fiecare 5 ani 
împliniţi o gradaţie care reprezintă 23% din sala
riul iniţial, până la 5 gradaţii în total. 

La reşedinţa fiecărui inspector general sanitar 
funcţionează o comisie de disciplină pentru medicii 
funcţionari publici, compusă din primul preşedinte 
al tribunalului local, un medic numit de minister, 
I membru delegat de asociaţia profesională res
pectivă. Deciziunea este data cu drept de apel la 
Comisia Centrală de disciplină care funcţionează, pu 
lângă minister. Pedepsele sunt: admonestarea, pier
derea salariului până la 30 zile, suspendarea cu pier
derea salariului până la 1 an şi destituirea. 

Regulamentul din 13 Octombrie 1933 determina 
Statutul personalului tehnic auxiliar sanitar din care 
fac parte: dento-tehnicienii, surorile de ocrotire, suro
rile de caritate, oficianţii sanitari de cirumscripţic, 
de plasă, de port, de spitale, desinfectorii, infirmierele, 
laboranţii, moaşele, secretarii, etc. 

XL CORPUL FARMACIŞTILOR 

Titlul II din partea IlI-a a legii sanitare din 27 
Aprilie 1933 reglementează instituţia farmaciei, iar 
art. 388—3g$ fixează statutul personalului farma
ceutic care se compune din: farmacişti dirigenţi, 
farmacişti stagiari, ajutori de farmacişti, asistenţi de 
farmacie şî elevi de farmacie. întrebuinţarea al tui 
personal în oficină este interzisă. Pentru dobândirea 
titlului de farmacist dirigent se cere doctoratul sau 
licenţa în farmacie, dreptul de liberă practică din 
partea Ministerului Sănătăţii şi im stagiu de cel 
puţin 3 ani într'o farmacie după obţinerea liberei 
practice. 

Pentru a controla practica farmaciei, Regulamentul 
din iS Aprilie 1931 a creat şi organizat colegiul far
maceutic care cuprinde obligatoriu pe toţi farmaciştii 
cu dreptul de liberă practică. Colegiul se compune 
din secţiuni judeţene conduse fiecare de un consiliu. 
de 5 membri ales de adunarea membrilor secţiei 
pe timp de 3 ani. Colegiul este condus de consiliul 
general şi de un comitet executiv de 8 membri şi u n 
preşedinte, 

Recrutarea şi înaintarea farmaciştilor din serv i 
ciile şi instituţiile publice cari depind de Ministerul 
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Sănătăţii este reglementată de art. 211 din legea 
sanitară care asimilează întru toate pe aceşti farma
cişti cu chimiştii serviciilor publice. 

XII. CORPUL VETERINARILOR 
Corpul medicilor veterinari este organizat prin 

legea din 6 Ianuarie 1926, rectificată la 25 Ianuarie 
1926 şi Regulamentul dela 25 Martie 1926, modificat 
la 20 Mai 1930, şi cuprinde pe medicii veterinari 
funcţionari publici şi pe medicii veterinari liber 
profesionişti. 

Atribuţiile şi îndatoririle medicilor veterinari suut: 
lupta contra epizootiilor, îndrumarea tehnică pentru 
creşterea şi înmulţirea animalelor domestice, indus
trializarea produselor animale, controlul salubri
tăţii şi liigienei alimentelor de origină animală şi 
aplicarea legilor şi regulamentelor sanitare-veterinare. 

Pentru a fi admis în corp se cere doctoratul în 
medicină veterinară şi libera practică a profesiunii. 

Admiterea în corp se face prin deciziune minis
terială şi numirea în funcţiune şi grad, prin decret 
regal. La direcţia zootehnică şi sanitară veterinară 
a Ministerului de Agricultură şi Domenii, se ţine 
un registru matricol al medicilor veterinari membri 
ai corpului. 

Gradele în corp sunt: medic veterinar stagiar, 
medic veterinar de circumscripţie, medic veterinar 
primar, medic veterinar inspector, medic veterinar 
inspector general şi medic veterinar director. După 
un stagiu de 2 ani, şi în urma trecerei unui examen 
de capacitate, medicul stagiar devine definitiv. Sta
giul minimal între grade este de 3 ani la alegere, şi 
4 ani la vechime. 

înaintarea se face în proporţie de 2/3 la vechime 
şi 1/3 la alegere. Numirea în funcţiunile de medic 
veterinar primar, de director de abator, de director 
de laborator oficial, de veterinar de punct de fron
tieră şi de conductor de institut zootehnic se face 
în baza unui concurs. 

Pe lângă Direcţia zootehnica şi sanitară-veterinară 
funcţionează o comisie de înaintare şi de disciplina 
compusă din 5 membri şi un supleant, şi anume ; din 
2 profesori ai facultăţii de medicina veterinară, 2 
medici veterinari cu o vechime de cel puţin 10 ani 
şi directorul serviciului sanitar veterinar, prezidata 
de ministru sau de locţiitorul său. Această comisie 
îşi dă avizul în ceeace pliveşte admiterea în corp, 
înaintările, numirile la posturile vacante, la punerea 
în retragere, concursuri, transferare şi disciplină. 

Pedepsele suut: admonestarea, amenda cu pierderea 
salariului dela 1 până la 30 zile, suspendarea dela 1 
la 3 luni, permutarea, excluderea temporară, punerea 
în disponibilitate, eliminarea din corp. 

Personalul auxiliar al corpului medicilor veterinari 
se compune din agenţi revizori de animale cari au 
absolvit o şcoală specială având la bază cursul primar. 

XIII. CORPUL CONTABILILOR 
Legea dela 15 Iulie 1921, completată prin legea dela 

25 Martie 1926 şi Regulamentul dela 22 Decemvrie 
1922, crează un corp de contabili autorizaţi şi experţi 
contabili. 

Profesiunea de contabil autorizat la Stat şi în 
întreprinderile particulare cu un capitat mai mare 
de lei 500.000 şi profesiunea de expert contabil în 
faţa instanţelor judiciare, administrative sau finan
ciare, nu pot fi exercitate decât de membrii corpului. 

Legea dă definiţia contabilului şi spune: prin 
contabil se înţelege persoana care înregistrează ope
raţiunile comerciale după principiile contabilităţii 
(art. 2, alin. 2). 

Pentru a fi înscris în corp se cere un titlu al unei 
Academii sau al unei scoale superioare de comerţ. 

Corpul este organizat în secţiuni de cel puţin 10 
membri, una în fiecare circumscripţie de t r ibunal ; 
secţiile sunt persoane juridice. 

Pe lângă Curtea de Apel din Bucureşti funcţio
nează Consiliul superior al corpului compus din: 
preşedintele Camerei de Comerţ din Bucureşti sau 
delegatul său, rectorul Academiei de înal te Studii 
Comerciale sau delegatul său şi profesorul de conta
bilitate al aceleiaşi Academii, un director al Băncii 
Naţionale, directorul şcoalei superioare de comerţ din 
Bucureşti, preşedintele corpului absolvenţilor şcoalelor 
superioare de comerţ, preşedintele secţiei Ilfov şi trei 
membri, câte umil al secţiilor din provincie. 

Fiecare secţie a corpului se administrează de un 
consiliu de 7—9 membri, aleşi de adunarea generală 
a membrilor pe timp de 2 ani. Adunarea alege şi 2 
censori, un secretar, un casier şi un contabil. 

Fiecare secţie întocmeşte în fiecare an un tablou 
al membrilor secţiei şi consiliul superior întocmeşte 
tabloul general al membrilor corpului. 

Plângerile contra vreunui membru al corpului se 
adresează preşedintelui secţiei respective, care decide 
dacă este cazul de dare în judecată. Consiliul secţiei 
funcţionează ca instanţă disciplinară, deciziunile con
siliului sunt supuse apelului în faţa Curţii de apel 
respective care va judeca conform dreptului comun. 

Pedepsele sunt admonestarea, interdicţia tempo
rară de a profesa şi excluderea din corp. 

La fiecare doi ani are loc un congres al tuturor 
secţiilor, Consiliul superior administrează interesele 
întregului corp; pe lângă Consiliul superior funcţio
nează un birou executiv permanent, format din decan 
{preşedintele corpului), secretar general, doi membri, 
aleşi de consiliul superior din sânul lui, şi un director 
numit de consiliu. 

XIV. CORPUL CONTABILILOR ŞI FUNCŢIONARILOR 
COOPERATORI 

Legea din 11 Octombrie 1932 şi Regulamentul 
din 22 Decembrie 1932 organizează un corp al con
tabililor şi al funcţionarilor cooperatori, deosebit de 
corpul contabililor'autorizaţi. Corpul cuprinde două 
categorii de membri: contabilii cooperatori şi func
ţionarii cooperatori. 

Din prima categorie fac parte: absolvenţii şcoa
lelor cooperatiste şi ai şcoalei superioare de studii 
cooperatiste, precum şi contabilii din cooperaţie cari 
posedă titlul de contabil dela alte scoale. Din categoria 
a doua fac parte funcţionarii cooperatori cari înde
plinesc în cooperaţie orice serviciu afară de acela de 
contabil. 
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Contabilii cooperatori sunt împărţiţi în trei cate
gorii: contabili stagiari, contabili definitivi şi con
tabili consilieri. 

Contabilii, primiţi în corp ca gradul de stagiar, 
după un stagiu de 2 ani şi trecerea unui exa
men, devin contabili definitivi. Sunt 3 clase de con
tabili definitivi; contabilii definitivi clasa I cari au 
o vechime în corp de cel puţin 20 ani pot fi înaintaţi 
contabili consilieri. 

Funcţionarii cooperatori sunt şi ei împărţiţi în 
trei grade: stagiari, definitivi şi consilieri. 

Corpul contabililor şi funcţionarilor cooperatori este 
în realitate o federaţie de: secţii judeţene cari au fie
care o personalitate juridică distinctă de persoana 
corpului. 

Organele secţiei sunt: adunarea generală, consiliul 
de administraţie, comitetul de direcţie, preşedintele, 
comisia cenzorilor. Organele corpului sunt: adunarea 
generală, consiliul superior, comitetul de direcţie, 
decanul şi comisia de control. Sunt comisii regionale 
de disciplina şi o comisie centrală. 

X, CORPUL AVOCAŢILOR PUBLICI 
Profesiunea de avocat este reglementată prin legea 

pentru organizarea corpului de avocaţi din 28 De
cemvrie 1931, modificată la Aprilie 1932 şi la 2 
Aprilie 1936, Această lege reglementează admiterea 
în corp, disciplina avocaţilor, exercitarea profesiunii 
de avocat, organizarea barourilor şi Uniunii avo
caţilor 1). 

XVI. CORPUL DIDACTIC 
Corpul didactic de diferite grade este organizat 

prin legile speciale ale diverselor categorii de învă
ţământ2). 

Din examinarea statutelor diverselor corpuri profe
sionale se desprinde clar lipsa unei concepţii generale 
privitoare la organizarea lor, la rostul lor în aparatul 
administrativ de Stat şi la locul ce-1 vor ocupa cor
purile în desvoltarea viitoare a organizării Statului. 

*) Vezi Baroul Românesc, pag. 348—360. fl) Vezi Organizarea învăţământului, pag. 475—47G, Corpul 
Didactic, pag. 473—476. 

ta, 

STEMA CORVINUvOR 
(Capela Castelului din Huuiedoara) 



CAMERELE PROFESIONALE DIN ROMÂNIA 

Camerele profesionale sunt organizaţiuni, a căror 
fiinţă legală e consacrată de lege. Ele au de scop 
a priveghia la desvoltarea marilor ramuri de acti
vitate naţională sub aspectul pur profesional, de a 
apăra şi susţine interesele reprezentanţilor acestor 
ramuri. 

Pentru atingerea acestor scopuri ele au mai nmlte 
atribuţiuni de îndeplinit. 

i . In fruntea acestor atribuţiuni stau atribnţiu-
nile consultative pe cari camerele le îndeplinesc fie 
din iniţiativă -proprie, jie atunci când li se cer păreri 
şi informatului asupra tuturor chestiunilor ce privesc 
interesele respective. 

Aceste atribuţiuni ca să poată fi îndeplinite, impun 
însă două cerinţe esenţiale: cunoaşterea aprofundată 
a tuturor nevoilor mmurei de cari se ocupă apoi un 
bogat material informativ. De aci rezultă existenţa 
unei probleme de organizare proprie a acestor insti-
tuţiuni, în vederea studiilor, cercetărilor şi informa-
ţiuuilor şi în această organizare rezidă în cea mai 
mare parte, rostul instituţiuuii. Iva camerele de 
comerţ şi industrie, în special, serviciile de infor
matului au ajuns la o desvoltare uimitoare şi 
intră în preocuparea de căpetenie a acestor instttu-
ţiuni. 

2. Cele mai multe din camere şi-au lărgit însă 
sfera de acţiune, îmbrăţişând în interesul comerţului 
şi al industriei, diferite atribuţiuni administrative. 
Astfel, ele au înfiinţat şi administrează tot felul de 
aşezăminte utile economiei naţionale, ca: porturi 
maritime şi fluviale, zone libere în porturi, canale 
de navigaţiune, burse de comerţ, târguri, intrepozite, 
elevatoare, servicii de condiţionări şi analize de măr
furi, expoziţiuni permanente, muzee comerciale şi 
industriale, târguri periodice de mostre, şcoli comer
ciale şi industriale, şi altele, 

3. l 'e'lângă cele două funcţiuni, cea consultativă şi 
administrativă, comune tuturor camerelor profesio
nale, camerele de comerţ şi-au asumat încă două 
însărcinări speciale de mare importanţă pentru viaţa 
comercială şi industrială. 

a) Funcţiunea judecătorească, constând în prac
ticarea arbitrajului comercial, adică a unui mijoc 
expeditiv pentru soluţionarea diferendelor din afaceri 
dintre comercianţi şi industriaşi, fie prin concili-
aţiune, fie prin judecată. In acest scop s'a creat 
peste tot , şi în România deasemeni, un puternic 

curent pentru aceste instanţe de arbitraj, cunoscute 
sub numele de camere arbitrare. 

b) Reglementarea uzanţelor comerciale, care în multe 
ţări constitue o adevărată funcţiune legislativă. I n 
multe ţări într'adevăr, legea comercială prevede că 
acolo unde această lege nu dispune, se vor lua în 
considerare uzanţele comerciale; acestea constituesc 
deci un izvor de justiţie care echivalează cu legea. 

Dacă rostul camerelor profesionale este acelaşi 
pretutindeni şi aceleaşi şi mijloacele de îndeplinire, 
în schimb însă organizarea lor variază foarte mult 
dela o ţara la alta şi în unele ţări chiar dela o camera 
la alta. 

Dintr'un punct de vedere cu totul general, sunt 
două sisteme de organizare: englez şi francez. 

a) Camerele de sistem englez sunt sindicate libere, 
cari nu depind întru nimic de Stat, formate prin 
asociaţia voluntară a membrilor lor; ele se întreţin 
din cotizaţia membrilor. In afară de Anglia, acest 
sistem se mai practică în Belgia, Spania, Portugalia, 
Statele-Uniteşi Japonia; b) Camerele desistem francez, 
care este şi sistemul României, sunt create de Stat: 
prin lege şi ridicate la rangul de iustituţiuni publice. 
Statul le dă caracterul de organe consultative ale 
sale, le concede o parte din puterile sale suverane, 
le pune la îndemână prin impozite, mijloacele bă
neşti de cari au uevoe spre a-şi îndeplini scopul. I n 
afară de Franţa şi România, sistemul acesta îl mai 
întâlnim în Italia, Germania, Austria, Ungaria, O-
landa, Grecia, Bulgaria, Serbia, Brazilia. 

Cele mai vechi camere profesiona'e sunt, în Ro
mânia ca şi în alte părţi ale lunii', camerele de comerţ. 

Camerele de muncă şi camerele de agricultură, au 
apărut mult mai târziu, deabia în legislaţia de după 
răsboiu, cu scopuri şi funcţiuni similare celor ale ca
merelor de comerţ şi industrie şi cu o organizare în 
totul analoagă. 

In România, fundamentul juridic al organizării 
camerelor profesionale residă în Constituţia din 1923, 
care le-a recunoscut definitiv utilitatea ce au în or
ganizarea noastră economică. In anul 1925 au fost 
reorganizate radical, iar astăzi ele se află sub regimul 
legii din 29 Aprilie 1936: «Legea consiliului superior 
economic şi a organizării camerelor profesionale », care 
ar fi putut constitui obiectul a două legislaţii separate, 
pe cari legiuitorul îe-a întrunit totuşi într 'una sin- t 
gură intenţionând probabil să realizeze o îndrumare 
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vieţii noastre economice,, într 'un cadru de prevederi 
comune. 

CAMERELE I>E COMERŢ Şl DE INDUSTRIE 

A) CAMERELE NAŢIONALE 

Camerele de comerţ şi de industrie sunt instititţiuni 
publice, învestite cu personalitate juridică, create hi 
scopul de a reprezenta, apăra şi susţine interesele 
comerţului şi industriei, 

După natura lor, camerele de comerţ din lumea 
întreaga, au următorul s ta tu t : i . Camere naţionale: 
a) oficiale — patria lor fiind Franţa, unde în
tâlnim şi cea mai veche cameră de comerţ, în
fiinţata la Marsilia cu autorizaţia regelui Henrie 
al IV-lea în 1599 — şi b} libere, create de iniţiativa 
particulară — cele mai multe aflându-se în Anglia şi 
Statele-Unite, unde întâlnim şi cea mai veche cameră 
de comerţ libera, înfiinţata Ia New-York în 1768, 
acîica cu 15 ani înainte de independenţa Statelor-
Unite; 2. Camere străine—extrateritoriale, înfiinţate 
în diferite ţări, de comercianţii străini aflaţi în acele 
ţări, toate urmărind acelaş scop: strângerea legă
turilor comerciale dintre ţările de origină ale comer
cianţilor şi ţările în cari îşi fac afacerile. Cea mai 
veche dintre acestea, este cea înfiinţată la Yoko-
bama în anul 1866 de către mai mulţi comercianţi 
de naţionalităţi diferite, stabiliţi în acel oraş. TJnele 
dintre acestea au un caracter oficial prin aceea că 
au fost create din îndemnul şi cu sprijinul guver
nelor străine, cari aveau interese comerciale îu acele 
ţări; altele au un caracter cu totul -privat, fiind fun
date numai din iniţiativa comercianţilor. 

România face parte dintre ţările cu camere de 
comerţ oficiale, organizate pentru prima oară prin 
legea din 1864, pusă în aplicare în anul 1868. 

In toate ţările, camerele de comerţ, prin atribu-
ţiunile lor legale sau statutare, reprezintă nu numai 
comerţul ci şi industria, deşi cele mai multe dintre 
ele sunt denumite numai camere de comerţ. 

ATRIBUŢIUNI 

Ele au următoarele atribtiţiuni: 
1. Sa formeze deziderate şi să facă propuneri pri

vitoare la chestiunile industriale şi comerciale, fie 
din proprie iniţiativă, fie atunci când li se cere de 
Uniunea camerelor sau de orice autoritate. 

2. Să adune şi să pună la îndemâna comercianţilor 
şi industriaşilor materialul informativ de care aceştia 
pot avea nevoe în exercitarea profesiunii lor. 

3. Să ţină în evidenţă permanentă situaţia firmelor 
individuale şi sociale, cu toate indicaţi miile din legea 
şi regulamentul pentru înfiinţarea unui registru al 
comerţului. 

4. Să primească, să păstreze şi să ţină la dispoziţia 
publicului metodele mărcilor de fabrică şi de comerţ 
din circumscripţiile lor. 

5. Să strângă şi stabilească pe cale de regulament, 
aprobate de Ministerul Industriei şi Comerţului, 
uzanţele comerciale din circumscripţiile lor. 

6. Să elibereze cărţi de legitimaţie comişilor-călă-
tori, certificate de origina mărfurilor, certificate de 
uzanţele comerciale, de firmele înscrise, de adnotările 
şi modificările firmelor, de mărcile de fabrică şi de 
comerţ, de preţurile mărfurilor după mercuriale, de 
cotele burselor, de liotăririle şi toate celelalte acte 
ale lor. 

7. Să alcătuiască mercuriale de preţurile mărfu
rilor. 

8. Să colaboreze cu camerele de muncă şi cu ca
merele de agricultură pentru toate chestiunile de 
interes comun. 

9. Să colaboreze cu institutul de statistică generală 
a Statului la alcătuirea statisticelor privitoare la 
mişcarea comercială şi industrială, după normele 
ştiinţifice şi tehnice date de organele de conducere 
ale Institutului, 

10. Să întocmească îu fiecare au calendaristic şi 
să trimeată atât Ministerului Industriei şi Comerţului 
cât şi Uniunii Camerelor de Comerţ şi Industrie, câte 
un raport amănunţit despre mersul comerţului şi 
industriei în circumscripţiile lor şi să pnblice dări 
de seamă de activitatea lor. 

11. Să redacteze şi să publice buletinul oficial al 
Camerei. 

12. Să îndeplinească atribuţiunile ce 11 s'au dat sau 
li se vor mai da prin legi şi regulamente, sau care 
s'ar ivi din nevoile practicei comerţului şi industriei 
din circumscripţia lor. 

13. Să institue comisiuni arbitrare, cu putere de 
jurisdicţiune asupra litigiilor provenite din dife
rendele iscate în ultimă instanţă, îu transacţiunile de 
oboare, târguri, pieţe şi rampe. 

Camerele de comerţ şi de industrie, cu apro
barea Ministerului de Industrie şi Comerţ, care va lua 
şi a visul Uniunii Camerelor de Comerţ şi Industrie pot : 

a) Sa ia iniţiativa şi să participe la înfiinţarea, 
de societăţi sau de consorţii, având ca scop execu
tarea şi exploatarea diferitelor lucrări sau servicii 
pnblice de interes comercial şi industrial, ca: posturi 
maritime şi fluviale, zone libere în porturi, canale 
de navigaţie interne sau alte căi şi servicii de comu
nicaţie terestră, maritima, fluvială şi aeriană, etc. 

b) Să înfiinţeze şi să administreze singure sau in 
asociaţiune, conform legii pentru administrarea pe 
baze comerciale a întreprinderilor şi avuţiilor publice 
şi modificărilor ei, servicii şi stabilimente pentru tre
buinţele comerţului şi industriei, ca: burse de comerţ, 
târguri sau oboare, rampe, pieţe şi hale pentru des
facerea cerealelor, vitelor şi altor mărfuri, intrepoxite 
reale şi nominale, servicii de condiţionări şi de analize 
de mărfuri, expoziţiuni permanente şi muzee comer
ciale şi industriale, târguri periodice de mostre, fcte. 

c) Să înfiinţeze singure sau în colaborare cu mi
nisterele respective, instituţii de cultură profesionala, 
ea: şcoli comerciale, industriale şi de meserii, cursuri 
pentru răspândirea cunoştinţelor comerciale şi indus
triale, să creeze burse de studii şi practică comercială 
şi industrială şi premii de încurajare; să înfiinţeze 
cămimiri pentru ucenicii din comerţ şi industrie. 

d) Să contribue la cheltuelile cu scop de utilitate 
publică, comercială şi industrială. 
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e) Să cumpere, să construiască clădiri pentru pro
pr ia l ° r instalaţie sau necesare comerţului şi indus
t r ie i , prevăzute la aliniatele A şi & de mai sus. 

j) S ă creeze, fiecare în parte sau mai multe îm
p r e u n ă , aşezăminte pentru asigurarea şi ajutorarea 
m u t u a l a a comercianţilor şi industriaşilor. 

ORGANIZARE 
Organizarea camerelor de comerţ şi industrie, cu

p r i nde : camera de comerţ şi industrie cu oficiile lor 
j u d e ţ e n e şi Uniunea camerelor de comerţ şi industrie. 

Camerile de comerţ şl industrie 

Camere le de comerţ şi industrie au în mod obliga
tor iu ca membri, înscrişi din oficiu în listele 
e lec tora le ale camerei respective: a) comercianţii şi 
indus t r iaş i i supuşi la plata impozitului adiţional, pe 
l ângă impozitul pe venituri comerciale şi industrie, 
care a u firmă înmatriculată în registrul oficiului de 
c o m e r ţ de cel puţin 1 an, precum şi micii morari, 
p rop r i e t a r i de mori ţărăneşti, cu excepţia însă a 
celor care fac deja parte din camerele de muncă; 
b) asocia ţ i i cu semnătură şi societăţi în nume colectiv, 
e o m a n d i t a ţ i i cu semnătură ai societăţilor în coman
d i t a ; c) directorul cu semnătură al sucursalelor din 
al te localităţi , în care îşi are sediul principal al între
pr inder i lor individuale sau societăţilor comerciale şi 
indus t r i a le . 

Camere le de comerţ şi industrie sunt conduse de 
u rmă toa re l e organe: consiliul de administraţie şi 
c o m i t e t u l de direcţie. 

Ven i tu r i l e camerelor provin din: o cotă adiţională 
de m a x i m u m 1% asupra veniturilor comerciale şi 
indus t r ia le ; anumite taxe pentru certificatele şi actele 
e l i be r a t e de ele sau pentru anumite servicii prestate 
de c a m e r e ; eventuale subvenţii şi donaţii. 

Uniunea camerelor de comerţ şi industrie 

U n i u n e a camerelor de comerţ şi industrie, este insti-
t u ţ i u n e publică învestită cu personalitate juridică, 
cu s e d i u l în capitala ţării şi compusă din preşedinţii 
şi v icepreşedinţ i i camerelor de comerţ şi industrie. 

At r ibuţ iuni le Uniunii sunt: 1) îudrumează, sti
m u l e a z ă şi coordonează activitatea pe toate tărâ
mur i l e , a camerelor ele comerţ şi industrie, 2) urmă
reşte atingerea rezultatelor, pe care camerele le-ar 
pute ţ i obţine mai greu prin acţiunea lor separată, 
în chest iuni le comerciale şi industriale şi de ordin 
genera l sau în alte chestiuni privind interesele proprii 
ale aces to r instituţiuni, 3) formează deziderate şi 
face propuner i privitoare la chestiunile industriale şi 
comerciale de iuters general, fie din proprie iniţiativă, 
fie a t u n c i când li s'ar cere de orice autoritate publică, 
4) d ă directive camerelor, privitoare la activitatea 
l°rj 5) reprezintă faţă de guvern şi autorităţi tota
l i t a t e a camerelor în chestiuni de interes general, şi 
6) îndeplineşte celelalte atnbuţium date prin legi 
şi r egu lamente . 

Organe le Uniunii sunt: adunarea generală, con
siliul d.e adiniuistarţie şi comitetul de direcţie, iar 

veniturile sunt asigurate de 12% din veniturile pro
venite din cotele adiţionale; controlul gestiunii ca
merelor de comerţ se face de către Ministerul Indus
triei şi Comerţului şi Ministerul Finanţelor, iar ges
tiunea Uniunii de către cele două ministere şi un 
delegat al adunării generale a Uniunii. 

B) CAMERELE EXTRATERITORIALE 
1. CAMERE DE COMERŢ ROMÂNE IN STRÂINĂTATE 

Guvernul român poate recunoaşte şi acorda spri
jinul său acelor camere de comerţ şi de indu
strie sau organizaţi uni similare române sau roinâuo-
straine (mixte), cu sediul în străinătate, a căror 
existenţă o crede utilă pentru economia noastră 
naţională, cu eondiţiunea de a îndeplini următoarele 
obligaţiuni: a) să fie în majoritatea lor compuse 
din persoane sau firme care exercită un comerţ 
sau o industrie cu firme înscrise în ţara unde se 
înfiinţează sau în România; b) din numărul total 
al membrilor, cel puţin jumătate să fie supuşi români; 
c) să posede statute, aprobate de Ministerul Indus
triei şi Comerţului, în care scopurile urmărite să fie 
bine precizate. 

Atribuţiunile acestor camere sunt, în genere, urmă
toarele: 

a) Să facă studii, anchete şi documentări statistice 
în ţările unde funcţionează. 

b) Sa adune şi să pună la îndemâna comercian
ţilor şi industriaşilor, informaţiunile de care aceştia 
au nevoe în exercitarea profesiunii lor. 

c) Sa publice buletine comerciale şi dările de 
seamă. 

d) Să organizeze expoziţii şi târguri de mostre. 
e) Să dea guvernului român, când s'ar cere, păreri 

asupra diferitelor chestiuni economice. 
Guvernul în cazuri bine determinate, poate re

trage recunoaşterea şi sprijinul acestor camere. 

2. CAMERE KE COMERŢ STRĂINE IN ROMÂNIA 

Camere pentru reprezentarea intereselor comer
ciale şi industriale străine sau mixte, nu se pot în
fiinţa pe teritoriul ţării decât pe baza unei autori
zatului a guvernului român, data îu urma avizului 
favorabil al Uniunii camerelor de comerţ şi industrie 
şi în baza unei proceduri ce trebue a fi înde
plinită. 

In alcătuirea acestor camere, nu pot intra ca 
membri decât comercianţii şi industriaşii cari locu-
esc permanent în România, având firma înscrisă 
conform legii în vigoare. Guvernul poate exercita 
controlul său asupra fiecărei camere sau retrage 
autorizaţia de înfiinţare. 

CAMERELE DE MUNCĂ 

Camerele de muncă sunt instituţiuni punice, 
investite cu -personalitate juridică, create în scopul 
de a reprezenta, apăra şi susţine interesele lucră
torilor, funcţionarilor particulari şi ale meseriaşilor. 
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ATRIBUŢIUNI 

Ele au următoarele atribuţiuni: 
1. Să informeze autorităţile publice prin rapoarte, 

memorii, studii şi orice alte mijloace asupra situaţiei 
locale a lucrătorilor, funcţionarilor particulari şi me
seriaşilor şi să facă propuneri pentru reglementarea 
raporturilor şi condiţiilor de munca a organizării şi 
protecţiei salariaţiilor şi meseriaşilor, a pieţii muncii 
şî pregătirii profesionale muncitoreşti. 

2. Să colaboreze cu autorităţile publice la stricta 
aplicare a legilor ce privesc pe lucrătorii, funcţionarii 
particulari şi meseriaşi. 

3. Să eontribue la întreţinerea unor bune raporturi 
între lucrători, funcţionari particulari, meseriaşi şi 
patroni şi să intervină pentru aplanarea conflictelor 
individuale de muncă şi pentru a înlesni încheierea 
contractelor colective de muncă, 

4. Sa înfiinţeze singure sau hi colaborare cu Minis
terul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale instituţii 
de îndrumare, pregătire, perfecţionare profesională 
şi ocrotire a muncii, 

5. Să colaboreze cu Ministerul Muncii, Sănătăţii şi 
Ocrotirilor Sociale pentru organizarea de expoziţii 
bazare pentru meseriaşi. 

6. Să înregistreze contractele de muncă şi să ţină 
o evidenţă a organizaţiunilor profesionale recunoscute 
persoane juridice, cu care se vor ţine în permanent 
contact, 

7. Sa colaboreze cu organizaţiile şi instituţiile pu
blice sau particulare, cari se ocupa de îmbunătăţirea 
situaţiei lucrătorilor, funcţionarilor particulari şi me
seriaşilor şi sa trimită reprezentanţi în toate organele 
111 cari, pe cale de lege sau altfel, s'a prevăzut o re
prezentare a lucrătorilor, funcţionarilor particulari şi 
meseriaşilor. 

<S. Să colaboreze cu autorităţile publice şi cu Insti
tutul de Statistică generala a Statului la întocmirea 
statisticelor şi monografiilor muncitoreşti sau să facă 
din proprie iniţiativă asemenea lucrări. 

9. Să apere şi sa susţină drepturile lucratorilor, 
funcţionarilor particulari şi meseriaşilor, pentru ne
plata salariului sau lucrului efectuat, pentru conce
dieri nejustificate, şi pentru uerespectarea contrac
telor colective de muncă. 

TO. Sa înainteze Ministerului Muncii un raport 
anual asupra aplicării legislaţiei muncitoreşti şi asupra 
activităţii date lor prin legi, regulamente sau decizii 
ministeriale. 

ORGANIZARE 

Organizarea camerelor de muncă cuprinde, în mod 
similar cu celelalte camere profesionale : Camerele 
şi Uniunea lor. 

Camerele de muncă 

Camerele de muncă au în mod obligator ca membri, 
înscrişi din oficiu în listele electorale ale camerei, 
lucrătorii, funcţionarii particulari şi meseriaşii din 
circumscripţia fixată în temeiul legii. Ele sunt conduse 
de următoarele organe: consiliul de administraţie, 

comitetul de. direcţie şi comitetul de secţie. Fiecare 
Cameră de muncă are 3 secţiuni: industrială, co
mercială şi de meseriaşi, şi este condusă de un 
preşedinte şi 3 vice-preşedihţi, câte imul pentru fiecare 
din cele 3 secţiuni. Legea prevede posibilitatea consti
tuirii unor filiale, după o procedură stabilită, în 
circumscripţiile în care este o singură cameră de 
muncă pe mai multe judeţe. Veniturile camerelor de 
muncă provin din o cotă adiţionala de maximum 
0,50% asupra salariilor şi veniturilor profesionale 
brute ale membrilor; subvenţii, legate şi donaţiuni; 
contribuţii eventuale din partea Statului, judeţelor 
şi comunelor. 

Uniunea camerelor (le muncă 

Uniunea camerelor de munca este instituţiune pu
blică învestită cu personalitate juridică, cu sediul în 
capitala ţării şi compusă din câte 6 membri aleşi 
ai camerelor de muncă, câte 2 de fiecare secţie, adică 
2 lucrători, 2 funcţionari particulari şi 2 meseriaşi. 

Atribuţiunile "Uniunii sunt: 1. îndatinează, stimu
lează şi coordonează activitatea pe toate tărâmurile 
a camerelor de muncă, 2. urmăreşte atingerea re
zultatelor, pe care camerele de muncă le-ar putea 
obţine mai greu prin acţiunea lor separată, în ches
tiunile privitoare la ridicarea morală şi materială a 
nimicitorilor, funcţionarilor particulari şi ale mese
riaşilor sau în alte chestiuni privind interesele proprii 
ale acestor institutului, 3. formulează deziderate şi 
face propuneri privitoare la problemele muncitoreşti 
de interes general, fie din proprie iniţiativă, fie atunci 
când i s'ar cere de orice autoritate publica, 4. da 
directive camerelor de muncă privitoare la activitatea 
lor, $. reprezintă faţă de guvern şi autorităţi totali
tatea camerelor de muncă în chestiuni de ordin gene
ral, 6. îndeplineşte celelalte atribuţiuni date prin 
legi şi regulamente. 

Organele Uniunii sunt ca şi la celelalte: adunarea 
generală, consiliul de administraţie şi comitetul de 
direcţie. Veniturile Uniunii sunt asigurate din con
tribuţia camerelor de muncă, cu o cotă de 5 % din 
veniturile provenite din cota adiţională şi din even
tualele subvenţii şi donaţii. Controlul şi supravegherea 
camerelor de muncă revine Ministerului Muncii. Con
trolul gestiunii camerelor se face de către Ministerul 
Muncii şi al Finanţelor, iar al Uniunii de către aceste 
două ministere şi un delegat al adunării generale. 

Prin «Legea pentru pregătirea profesională şi 
exercitarea meseriilor », din 30 Aprilie 1936, a tăt ca
merele de muncă cât şi Uniunea camerelor de muncă, 
au primit noi şi importante atribuţiuni în organizarea 
vieţii muncitoreşti a clasei noastre de mijloc, în ceeace 
priveşte orientarea profesională, clasificarea şi per
fecţionarea profesională şi exercitarea meseriilor. 

Deşi funcţionează numai de 4 aui, camerele de 
munca au avut o influenţă binefăcătoare asupra tu
turor categoriilor de salariaţi. 

Prin decretul din 2 Mai 1934, circumscripţiile ca
merelor de muncă au fost fixate astfel: Constanţa 
(cu judeţele Constanţa, Durostor, Caliacra, Tulcea); 
Galaţi (cu judeţele Covurlni, Tecuci, Tutova, Ismail, 
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Calmi, Cetatea-Albă); Brăila (cu judeţele Brăila, 
R.-Sărat, Putna, Ialomiţa); Ploeşti (cu judeţele pra
hova, Dâmboviţa, Muscel, Buzău); Bucureşti (cu ju
deţele Ilfov, Vlaşca, Teleorman); Craiova (cu ju
deţele Dolj, Gorj, Vâlcea, Romanati, Olt, Sibiu, 
Argeş); Timişoara (cu judeţele 'fimiş-Toroutal, Caras, 
Seve rin, Mehedinţi); Arad* (cu judeţele Arad, Hu
nedoara, Alba, Târnava-Mică); Cluj (cu judeţele 
Cluj, Maramureş, NSsăud, Mureş, Turda, Someş), 
Braşov (cu judeţele Braşov, Trei-Scaune, Făgăraş, 
Odorhei, Taniava-Mare); Cernăuţi (cu judeţele Cer
năuţi, Storojiueţ, Rădăuţi, Suceava, Dorohoi, Hotin, 
C.-Lung); Chişinău (cu judeţele Lăpuşiia, Orhei, So
roc a, Tighina); Iaşi (cu judeţele Iaşi, Vaslui, Fălciu, 
Botoşani, Bălţi.), Bacău (cu judeţele Bac&u, Neamţ, 
Baia, Ciuc, Roniati) şi Oradea (cu judeţele Bihor, 
Bălaj, Satu-Itfare). 

Prin jurnalul Consiliului de Miniştri din 30 Aprilie 
193a, numărul membrilor a fost fişat dela 30—60, 
după importanţa camerelor. . 

CAMEiRBI,fî DE AGRICULTURĂ 

Sunt instituţiuni publice judeţene autonome, înves
tite cu personalitate juridică şi creeate cu scopul de 
a reprezenta, apâra şi susţine interesele agriculturii. 
F.ie lucrează din iniţiativă şi eu mijloace proprii dar 
sunt m acelaş timp şi organe ajutătoare şi de execuţie 
ale Ministerului Agriculturii şi Domeniilor, în cadrul 
planului de lucru anual întocmit de minister. 

. ATK-IJUJŢITJNI 

Iată care sunt atribuţitmile camerelor de agricul
tura: 

1. Sa reprezinte, să apere şi să susţină interesele 
agriculturii din judeţ, exprimându-şi punctul de ve
dere, în toate chestiunile ce privesc agricultura şi 
producţhuiea agricolă cu toate ramurile ei. 

2. Să contribue, din proprie iniţiativă şi prin toate 
mijloacele, la sporirea, îmbunătăţirea şi ajutorarea 
tuturor ramurilor de producţiune agricolă din judeţul 
respectiv, fiindu-le însă interzis de a face acte de co
merţ pe cont propriu, de a acorda împrumuturi şi a 
distribui produse pe credit. 

3. Să colaboreze la aplicarea legilor ce interesează 
agricultura, în cadrul fixat de ministerul în sarcina 
căruia e dată aplicarea legii respective. 

4. Să organizeze munca agricolă, asigurările mu
tuale, statistica agricola, poliţia agricolă din judeţ 
şi să ţină în curent pe agricultori cu mişcarea pre
ţurilor ce-i interesează. 

5. Să organizeze rin serviciu meteorologic judeţean, 
care să facă înregistrările necesare şi să ţină în curent 
pe agricultorii clin judeţ cu starea timpului. 

6. Să execute toate măsurile cu catacter agricol, 
zootehnic şi silvic ce cad în sarcina Consilului judeţean. 

7. Să întocmească lista experţilor tehnici din judeţ, 
autorizaţi să facă expertize agronomice, zootehnice 
sau silvice. 

8. Să ţină registre genealogice pentru rasele de ani
male- din judeţ şi sa libereze acte de origină pentru 
animalele înscrise în registre. 

9. Să stimuleze şi să sprijine înfiinţarea şi func
ţionarea asociaţiilor agricole şi de crescători. 

10. Să libereze certificate de origină pentru măr
furile şi produsele agricole şi animale, în conformitate 
cu legile de poliţie sanitară, veterinară şi de poliţie 
fito-sanitară, precum şi cu convenţiile vamale. 

11. Să întocmească şi să trimeată la sfârşitul fie
cărui an Uniunii camerelor de Agricultură şi Mini
sterului Agriculturii, rapoarte de starea agriculturii, 
din judeţ, făcând propuneri cuvenite pentru îmbu
nătăţirea şi apărarea intereselor ei. 

12. Să întocmească şt să publice monografia agri
colă a judeţului. 

ORGANIZARE 
Organizarea camerelor de agricultură cuprinde: co

mitetele agricole comunale, camerele de agricultură 
şi uniunea camerelor de agricultură. 

Comitetele agricole comunale 
Comitetele agricole comunale sunt constituite în 

fiecare comuna ca organ de reprezentare al intereselor 
agricole locale şi ca organ de execuţie al camerei de 
agricultură, legea prevăzând condiţiile de amănunt 
asupra întocmirii listelor electorale, eligibilitatea .mem
brilor şi operaţiilor electorale. 

Camerele de agricultură 
Camerele de agricultură se compun diu membri 

aleşi, de drept, delegaţi şi numiţi, având ca organe: 
adunarea generală, consiliul de administraţie şi co
mitetul de direcţie; ele îşi au asigurate prin lege 
o seamă de venituri pentru îndeplinirea atribuţimiilor 
lor, încasabile odată cu veniturile cuvenite Statului 
şi prin timbre zootehnice. 

Uniunea camerelor de agricultură 
Uniunea camerelor de agricultură este o insti tuţie 

publică autonomă, învestită cu personalitate juridică, 
cu sediul în capitala ţării şi compusă din: preşedinţii 
camerelor de agricultură sau delegaţii lor, desemnaţi 
dintre membrii aleşi ai camerelor; 18 membri de drept 
şi 8 membri aleşi. 

Atribuţiunile Uniunii sunt: 1. îndrumează, sti
mulează şi coordonează activitatea pe toate tărâ
murile a camerelor de agricultură, 2, urmăreşte atin
gerea rezultatelor pe care camerele de agricultură 
le-ar putea obţine mai greu prin acţiunea lor separa tă , 
3. formulează desiderate şi face propuneri la ches
tiunile agricole de interes general, fie din proptie 
iniţiativă, fie atunci când i s'ar cere de orice auto
ritate, 4. dă directive camerelor de agricultură privi
toare la activitatea lor, 5. reprezintă faţă de guvern, şi 
autorităţi, totalitatea camerelor de agricultură în ches
tiuni de interes general, 6. în fine, îndeplineşte toate 
celelalte atribuţiuni date prin lege şi regulamente, 

Organele Uniunii sunt: adunarea generală, consiliul 
de administraţie şi comitetul de direcţie, iar veniturile 
Uniunii sunt asigurate printr'o cotă de 1 0 % clin 
veniturile realizate de camerele de agricultura din 
cotele adiţionale şi diverse alte venituri sau dotiatii. 

n. a. 
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LEGISLAŢIA FISCALA

ISTORICUL AŞEZĂRILOR FISCALE

DIîLA ORIGINI PÂNĂ IN SECOLUI, XVII

Jii trecutul îndepărtat al ţărilor noastre înainte de
vremurile Fanarioţilor nu poate fi vorba de o legislaţie
fiscala propriu zisa. Aceasta nu înseamnă totuşi ca
ele n'au cunoscut, încă din acele timpuri, o întreagă
serie de norme cari regulau aspectul financiar al
vieţii sociale.

Cura era şi de aşteptat, într'o societate în care
Statul, adică «ţara» ( < terra, pământ), nu era decât
dosvoiturea firească a vechii vieţi săteşti şi nu o formă
de administraţie impusă de sus în jos sau copiată după
modele străine, întreaga vieaţă financiară a Statului
s'a desvoltat din caracterele vieţii economice ale
satului ce-şi trăgea toate rosturile din munca pămân-
tului şi din cărăuşie.

Concepţia fundamentală în domeniul fiscal e cea
a vieţii moşneneşti străvechi, —precum susţine prof.
N. Iorga.

încă înainte de închegarea vieţii noastre în forme
de Stat, locuitorii cousimţiseră la anumite îndatoriri
fiscale faţă de conducătorul liber ales al comunităţii.
In ce constau aceste obligaţii, aceste îndatoriri origi-
nale, nu se poate stabili cu preciziuue. După toate
probabilităţile însă, ele constau în acele îndatoriri
ce le aflăm mai târziu în vigoare între locuitorii «ru-
mâni i> ai moşiilor boiereşti, domneşti sau mănăstireşti
şi proprietar, adică, în zile de clacă şi dijme asupra
produeţiunii, .De altfel, formele de organizare finan-
ciara clin Ardeal, păstrate de stăpânirea maghiară
împreună cu celelalte forme de vieaţă locală, cores-
pund vechii tradiţii româneşti. «Cum Românii din
Ungaria dau regelui o oaie din cincizeci şi desigur,
unde sunt plugari, o dijmă din produsele câmpului,
aiurea câte o blană, o piele ca peşcheş pe deasupra,
Domnul muntean ia dijmă dela oi, porci, albine,
ete.»I).

Cu alte cuvinte, Domnul, ca reprezentant al ţării,
aşa cum judele reprezenta satul şi voevodul ţinutul,
a moştenit întreg sistemul financiar al vieţii săteşti,
Sistem financiar care se reduce, în ultimă expresie,
la obligaţii ce decurg din dreptul de proprietate asupra
pământului, în acelaşi sens în care numai din proprie-
tatea de pământ decurgeau datoriile ostăşeşti.

N. Iorga, Istoria Rotii Anilor voi. III, pag. 341,

Deci, la începuturile vieţii noastre de Stat, dările
nu erau obligatorii decât în raport cu situaţia de
proprietar sau muncitor de pământ. Domnul, pro-
prietar al tuturor pământurilor ce nu aveau un
stăpân cert, era cel ce încasa dijma cuvenită lor,
după cum tot lui i se cuvenea la începutul întinderii
Statului—căci întemeierea ţării a fost de fapt
întinderea unui organism asupra tuturor pământurilor
româneşti—şi dijma de pe aceste «oui pământuri.

Domnul, ca şi boierul, putea ceda oricui dijmele sau
obligaţiile de muncă ale celor legaţi de proprietăţile
lor. Aceste relaţii apar din cele mai ve-chi documente
externe. Astfel în actul de înzestrare al Mănăstirii
Vodiţa, cel mai vechi document muntean care se
păstrează, st spune lămurit că «satul Jidovstiţa e
slobod de toate dările şi muncile domneşti» ceea ce
mi înseamnă decât că mănăstirea va fi ea beneficiara
obligaţiunilor financiare ale satului.

Dijmele

Cele mai importante şi cele mai vechi izvoare
financiare ale Statului au fost, fără îndoială, dijmele.

Dijma,—cuvânt ce derivă din forma slavă —
AMfKiiu —înseamnă «a zecea parte » — a fost la înce-
puturile sale, un impozit fix în natură pe produsele
pământului. Mai târziu, în locul dijmei unitare se vor
introduce variate dări pe fiecare produs. Cea mai
veche dintre dijme este cea pusă pe grâne (orz şi
grâu). In documentele lui Mircea cel Bătrân dijma
aceasta apare sub numele de găletărit sau cablărit,
după cuvântul slav — K'MîiU — care im înseamnă
decât «găleata D sau măsura cu care se percepea
această dare. In Moldova dijma se numea «deseatină»,
forma slavo-rusă derivată din «fi,tctT » ce înseamnă
« zece ». Intr'un document dela Alexandru cel Bun
din 1453, dijmei pe grâu i se zice şi « coloadă » după
măsura cu care se percepea.

Dijma pe vin se numea «vinăricîu » şi reprezenta,
ca şi celelalte dijme, a zecea parte din recolta anului.
Tot atât de veche ca şi dijma pe vin, ce exista încă
din vremurile lui Alexandrii cel Bun, este şi dijma
pe miere şi ceară ce se numea <i albină rit»în Muntenia
iar în Moldova «deseatină pe albine ». Cel mai vechi
document relativ la această dijmă este dat de Mircea
cel Bătrân, care în 1394 cedează Mănăstirii Cozia
toată dijma din stupi, din regiunile Vâlcei. Tot atât
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de veche este şi dijma pe oi, căreia, în vremea Iui
Mircea, i se spunea «vama oilor», termen care este
cea mai veche utniă a transhumantei, adică a trecerii
oierilor din părţile ardelene spre bălţile Dunării, Ace-
leiaşi dări i se va zice în Moldova' în secolul XVI
«goştina». Proporţia acestei dări, pentru primele
timpuri cel puţin, este greu de precizat. Ştim că în
Ardeal se percepea atunci « quinquagessmia ovium »
adică o oaie la cincizeci, iar la sfârşitul celui de al
XVII-Jea secol, oieritul implica o oaie la douăzeci.
Proporţia n'a putut fi în niciun caz mai mare, căci
ştim că, încă din primele timpuri, proprietarii de
turme plăteau şi alte dijme pe produsele laptelui,
dijme pe caii le aflăm încă de pe vremea lui Mircea
cel Bătrân, O altă dijmă, tot atât de veche şi ale
cărei proporţii sunt de asemenea greu de stabilit era
şi cea pusă pe porci. Se lua dijmă şi din peştele prins
în apele mari: Ştefan cel Mare întăreşte Mitropoliei
dela Roman, între altele, satul Dragomireşti cu dijma
din peştele viu ce se va prinde în apa din hotarele
acelui sat.

Alături de aceste dijme, vor apărea cu timpul şi
alte dijme, de pildă pe varză (vărzărit), pe poame,
pe care o aflăm, mimai în Muntenia şi care se
numea «pomărit»,

In Moldova, Iancu Sasul introduce în 1580 dijma
boilor — una din zece, izvor de venituri importante
care va apărea şi va dispărea succesiv. Târziu, însăşi
BrâncQveanii, care ar fi vrut să strângă dijmele în-
tr'una singură, globală, proporţională cu averea
fiecăruia, va introduce şi el această dijmă în Ţara
Românească.

Prestaţiile

Pe lângă dijme, locuitorii ţărilor noastre mai da-
torau Domniei, încă din cele mai vechi timpuri şi o
întreagă serie de « munci » (siv. (MBCTH ) sau <i slujbe »
(siv. CAoyjKR.1).

După toate probabilităţile, şi aceste obligaţiuni
fiscale îşi trag originile din caracterele economice ale
străvechii vieţi săteşti, căci, până şi azi, aceste
prestaţiimi trăiesc în satele noastre, şi nu numai
faţă de proprietarul pământului ci şi faţă de conducă-
torii unităţii sociale locale — preot, învăţător şi pri-
mar. Această supravieţuire a obiceiului şi mai ales
aplicarea lui faţa de preot, învăţător şi primar, faţă
de cari sătenii n'au nici un fel de obligaţie legală sau
economică în afara celor impuse de spiritul tradiţiei,
credem că arată, în mod cu totul lămurit, rosturile
originilor istorice a muncilor şi slujbelor ce întâlnim
în trecutul nostru. In străvechiul sat ca şi mai târziu
în unitatea mai largă ce a fost«judeţul»şi apoi fl voe-
vodatul», prestaţia avea, fără îndoială, aceleaşi ca-
ractere însemnând, ca şi dijmele, îndatorirea ce şi-o
împlineau sătenii faţă de conducătorul liber acceptat.
Atunci când din mai multe voevodate,. s'a creat
e ţara 9, Dominil a moştenit, a încorporat în per-
soana sa, nu numai toate îndatoririle militare şi
civile, ci şi toate drepturile de cari se bucurau vechii
judeţi şi voevozi Jocali.

Dar aşa cum Domnii puteau ceda oricui dijmele
unui sat sau unei regiuni, în total sati în parte, tot

aşa puteau dărui şi dreptul la muncile sau prestaţiile
cuvenite lor. Astfel că dăruirea unui sat cutărui boer
sau cutărei mănăstiri nu însemna, de fapt, în vremea
aceia, în care pământul nu reprezenta o valoare in-
trinseca, decât dăruirea unor venituri ce proveneau
atât din dijme cât şi, mai ales, din prestaţii. De aci,
în cele mai vechi documente, reclamaţiile boerilot
sau mănăstirilor că într'tm sat sau îutr'alfctil, ce In
fusese dăruit, Sătenii n'au împlinit « muncile ».

Cum este uşor de înţeles, în ţinuturi ce şi-au tins
cele mai vechi şi mai importante izvoare publice;
de bogăţie din cărăuşie, căratul este una diti imtticilo
cele mai importante. Mircea cel Bătrân scuteşte încă
din 1389 satul Jiblea de obligaţiunile căratului.

Iu afară de «cărat» numit în documentele slave
n«iî«3a, documentele ' menţionează fiodvoadete (siv,
riCvyiî'Wi)) c a r e reprezintă în orice caz tot obligaţiuni
de transport, şi olacul sau caii de schimb pentru
curierii Domniei şi numai ai Domniei1).

Trebue, în sfârşit, să amintim «lucrul domnesc »,
obligaţiune nouă ce-şi trage originea din organizarea
apărării Principatelor prin cetăţi şi lucrări de arttî
militară. Şi într'adevăr, în Moldova, unde aceste
munci apar mai intens în primele timpuri, ele butit
cuprinse sub numele generic de « JWKHTH » ce nu .
înseamnă decât «a robi» şi arată noul caracter silnic
al acestor noi prestaţii. Domnul putea scuti cliiar
şi de aceste dări. Nu exista însă, nici un document în
care să se poată vedea dăruirea lor spre folosul
particularilor,

Quantumul tuturor acestor obligaţiuni nu se poate
preciza.

Mai târziu, organizarea curţii domneşti va adăugii
prestaţiilor originare o serie nouă, aşa cum dărilor
originare li s'au adăugat atâtea uoui prin nevoile
organizării ţării.

Intre cele mai importante şi mai vechi prestaţii
se numără obligaţia tăierii lemnelor pentru Curte,
obligaţia de a paşte caii Domneşti, de a cosi fii nul
şi chiar de a pescui moruni pentru Domnie, obligaţie
înscrisă într'un document dela Mircea cel B ă t r â n .

Bine înţeles că toate aceste obligaţiuni de pre-
staţii personale faţă de Domn s'au transmis întregii
vieţi sociale, urmând ca în limitele stăpânirii econo-
mice a fiecăruia, şi boerii cei mari să se bucure tic
aceleaşi drepturi.

Ocnele

Un alt izvor important de venituri al domniile»:
româneşti din cele mai vechi timpuri a fost acela al
ocnelor, în special al ocnelor de sare, cari erau m o n o -
polul societăţii organizate. Singura excepţie la aces t
monopol au format-o Vrâncenii, ce se bucurau d e
privilegiul de a-şi scoate singuri sare din tinutttl lor.

Venitul adus de ocne nu se poate nici *el preciza.
După toate probabilităţile, era însă destul de i m p o r -
tant căci ştim ca ocnele noastre aprovizionau, îi]că
de pe atunci, întreaga Peninsulă Balcanică.

') Tot între prestaţii trebue sa amintim şi obligaţia
ce o avea fiece locuitor de a servi cn ştafetă domneaacK
4 a merge în jold t, cum se zicea în Moldova. *
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Celelalte bogăţii ale subsolului, în special fierul şi
arama, ce se exploatau în Gorj, produceau puţin.
Totuşi Domnul, cum arată un document dela Mircea
cel Bătrân, lua şi dela acestea dijmă, Şi venitul ocnelor
putea fi cedat. Mircea cel Bătrân a dăruit veniturile
dela Bratilovo mănăstirii Tismana.

Mai existau şi dări pe cari le plăteau ţiganii zlătari
pentru aurul ce-1 puteau strânge din nisipul râurilor.
Un document al lui Bogdan Orbul din 1315 pare să
spună că, în ce priveşte cumpărarea aurului, exista
un monopol domnesc.

Gloabele

Intre puţinele venituri în bani trebue să amintim
gloabele, adică amenzile pentru procese de daune,
încălcări de proprietate, etc, şi cluşegubinele, adică
amenzile pentru omoruri, ce-şi trag şi ele orîginele
tot clin străvechile .timpuri, ce an precedat în sate
organizaţia de Stat.

Acestea au adus, fără îndoială, importante venituri,
în vremuri în cari represiunea socială nu avea alt
mijloc de aplicare, atunci când până şi pedeapsa cu
moartea putea fi răscumpărată în bani.

Amenzile urmau să fie plătite, fie de făptaş sau
familia lui, în cazurile în cari se cunoştea sau se iden-
tifica vinovatul, iar în toate celelalte cazuri de către
satul sau boierul pe moşia căruia se produsese crima *).

Amenzile erau foarte mari, căci ştim că pentru o
crimă despăgubirea putea ajunge până la peste o
sută de vite mari, şease sute de oi, şapte cai, etc...

Gloabele se puteau ceda şi ele şi una clin cele mai
însemnate favoruri era scutirea viitoare de gloabe
faţă de Domnie, ceea ce nu însemna decât că boierul,
proprietar al satului, Ie încasa în favorul său,

Birul
Singurul impozit propriu zis în aceste timpuri a fost

birul. El decurge clin alte împrejurări decât acelea
constatate la bazele vechii noastre vieţi săteşti,
Birul este de altfel o dare relativ nouă.

Birul, adică impozitul personal sau «capitaţia»,
nu va apare decât atunci când «ţara » va căpăta ea
însăşi obligaţiuni financiare.

Până acum, Statul, ca formă de organizare finan-
ciară, nu cerea şi nu însemna nici o cheltuială, căci
armata se întreţinea singură sau pe seama boierilor
obligaţi să o strângă. Administraţia, ea însăşi nu repre-
zenta nici o cheltuială, căci cea locală nu era decât
desvoltarea vechii vieţi săteşti, iar cea centrală se
făcea prin boieri, ale cărei slujbe erau răsplătite cel
mult prin daruri de pământuri sau de sate. Vieaţa
culturală strânsă în jurul mănăstirii nu impunea
nici ea cheltuieli, întru cât înzestrarea mănăstirilor
cu proprietăţi şi sate crea veniturile necesare.

Situaţia se schimbă însă cu totul în momentul în
care râpoTtul de vasalitate faţă de Turci impune, prin
«barăci», cea dintâi sarcină financiară, nu asupra

') O altă gloaba, foarte răspândit st, ce a trecut mai târziu
şi în domeniul dreptului particular în raporturile dintre
proprietar şi clâcaş era pripasul, ce se plătea Domnului
la găsirea oricSre! vite pierdute.

domniei ci asupra «ţării i>. Acesta este momentul —
începutul celui de al XV-lea veac — în care se intro-
duce cea dintâi dare personală clin trecutul nostru —
birul.

legătura cauzală dintre introducerea birului şi
impunerea hameiului este de altfel dovedită de con-
fuzia dintre cei doi termeni, Miron Costin vorbind
despre haraci scrie «Birul ţarii», în vreme ce docu-
mente mai vecbiprecizează (birulhameiului». Strân-
gătorul turc al hameiului, cel ce îl ducea la St arabul,
se numea «Aga birului».

Nu avem ştiri de nici un fel asupra cotităţii birului.
Cea dintâi menţiune a birului apare în documentul
dela 1 August 1441 al lui Ştefan cel Mare, care scuteşte
satul Balasinâuţi, ce aparţine mănăstirii Ho rodnic,
de orice îndatorire fiscală: «să mi dea acest snt nici
dare, nici podvoadă, nici deseatină ».

împrumuturile

Mai târziu, atunci când între domnie şi ţară se
crează o puternică clasă boierească, scutită aproape
de toate dările, în vremuri în care nevoile financiare
ale domniei cresc, căci, alături de haraciul ţării se
adaugă peşcheşurile Domnilor, aceştia din urmă vor
şti sâ-şi înmulţească veniturile pe spinarea boierilor.
Intr'adevăr, boierii, caii ajunseseră să stăpâneasca
toate izvoarele de bogăţie economică ale pământului,
se vor vedea, din când în câtid, supuşi unor contri-
bnţiuni, numai în aparenţă benevole şi restituibile.
Este vorba despre aşa numitele împrumuturi domneşti
ce se anincau asupra boierilor, cu sau fără garanţie.
Garanţiile nu serveau de altfel la nimic, căci Domnul,
dacă nu le dăruia prin hrisov respectivului boier, le
putea lua îndărăt oricând.

DIN SBCDLUI, XVII PÂNĂ LA REGULAMENTUL'
ORGANIC

încă clin cel de al XVII-lea secol, importante eveni-
mente în vieaţa politică şi economică,—instalarea
Turcilor la Bisanţ şi apoi în sudul Rusiei, pierderea
liniei Dunării, transformarea Ungariei în paşalâc şi
închinarea Ardealului, — vor schimba profund şi
caracterele vieţii financiare a ţârilor noastre.

Veniturile cele mari aduse de vămi vor înceta;
tot aşa vor scădea şi acele dijme ce proveneau din
circulaţia bunurilor, căci acum nu mai avem decât o
singură serie de cumpărători impuşi de împrejurări
— Turcii—cari impunându-ne în curând şi apro-
viziuoarea armatelor imperiale vor secătui şi veniturile
domneşti provenite clin dijme, In interior, prin daruri
succesive faţă de boieri şi mănăstiri, o altă bimă
parte din dijmele originare u'au mai curs către
curtea domnească ci, transfonnându-se în venituri
particulare, s'au oprit la marile case boiereşti, punân-
du-se astfel bazele acelor mari averi, ca de pildă
cea a Brâncoveamtlui, ce caracterizează secolul al
XVII-lea şi al XVIII-lea,

In acelaşi timp, nu numai ca tributul creşte, nu
numai că alături de el apăreau -peşcheşurile, tnuca-
relurile, dările de reconfirmare şi multe alte cheltuieli
turceşti, dar Statul însuşi începe să-şi aibă cheltuieli
proprii. Iu afara cheltuielilor curţii domneşti pusă pe
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risipă, trebue să amintim elieltuelite făcute pentru
întreţinerea armatei care nu mai este «de ţară» ca
înainte, ci domnească.

Iti această situaţie, fără îndoială că şi regimul
financiar trebuia să se schimbe.

Nu mimai că acele contribuţitmi extraordinare,
pomenite mai sus sub numele de «împrumuturi» şi cari
apăsau asupra marii boierimi, se înmulţesc şi se întind
asupra întregii populaţiuni,—şi actele vremii le
amintesc sub numele de porunci, cereri, nevoi, nedrep-
tăţi, năpăşti, supărări, mâncătorii, e t c . , , , — d a r
însăşi birurile ae înmulţesc. Alături de birul propriu
zis apar biruri speciale ca ploconul steagului, darul
pentru steagul noului domn, sau biruri ce apasă pe
csite o clasă ca birul preoţesc, birul slujîtorcsc şi chiar
bitul curtenesc sau nemeşesc, în Moldova.

Birul se punea acum după împrejurări de fapt,
de pildă pentru plata cutărui hau tătăresc din veci-
nătate, pentru vre uu «împrumut» cerut ele Poarta,
ca ŞL pentru numeroase nevoi interne ca: birul oastei,
tirul lefitrttor şi diferite same.

Alături de biruri apar în secolul al XVII-lea şi cele
dintâi « dări orăşeneşti »; la 1612 apare darea numită
banii judeţului şi în acelaşi secol întâlnim şi darea
pentru cheltuiala oraşului Bucureşti,

Pe deasupra tuturor va apăsa însă mai cumplit
înmulţirea dijmelor, caii vor ajunge să se ia de două-
trei ori, sub diferite forme, pentru acelaşi venit,

Î a vinărici se adaugă «vădrăritul», alături de
« deseatina pe miere » prisăcăritul, va apărea darea mie-
rii împărăteşti, alături de căblărit va apărea darea pe în-
tinderea pământului cultivat, pogonăriittl,«oluc hacul»
pentru vânzarea de vite, alături de # văcărit», etc.,.

Apar dijme notii, din cari unele cu caracter comer-
cial, săpunăritul pe fabricarea şi vânzarea de săpun,
« fumăritul bălţilor », în satele de baltă, în schimbul
dreptului de a pescui, «ciohodăritul» pe cismari,
«tutunăiitul J> pe negustorii de tutun, << cotăritul »
pe vânzările cu cotul, «gardurăritul» pe gropile de
rachiu, « căminărîtul » dare pe cârciumi, etc... Dintre
toate, cel mai cumplit a fost fără îndoială « fumăritul »
darea pe casă, care, ea singură, aducea mai mult
venit decât toate celelalte.

Amintind doar că acest sistem fiscal va duce la
sleirea totală a ţărănimii, la împărţirea clasei pro-
prietarilor de pământ în două mari categorii, —unii
marii funcţionari ce vor şti să se îngrădească, iar alţii
« boerii de ţară » ce vor coborî şi ei spre sate, —vom
menţiona că, în starea aceasta în care neegalitatea
de impunere lua regulă, generală, în care nu exista
manifestare sau lucrare social economică nesupusă
unei dări, în care cotitatea însăşi a dărilor nu era cel
puţin fixată, anital variind după împrejurări şi după
bunul plac, nevoia reformii sistemului financiar a
trebuit să se simtă de timpuriu.

Cel dintâi care a încercat o reformă a vechiului
sistem fiscal, dar numai-în ceea ce priveşte birurile,
a fost Constantin Brâncoveanu, Reforma, neapli-
cată de altfel, a acestuia, însemna de fapt unificarea
diferitelor biruri într'o singură dare, ce ar fi urmat
să se plătească în patru «câştiuri»: haraciul, vel-
sama, sama a doua şi sama a treia.

Domnia lui Brâncoveanu a însemnat însă, din
punct de vedere fiscal, nu o uşurare, ci o continuă
apăsare, mai ales prin introducerea unor notti dijme,
dintre care şi vechiul văcărit, dare proporţională de
care nu era nimeni scutit, nici chiar Domnul, în averea
lui particulară.

Mai târziu, reformatorul social, ce a încercat să fie
Constantin Mavrocordat, a căutat să îndrepte şi sis-
temul fiscal atât de complicat de pe atunci. A uni-
ficat şi el dările persoanle în patru « sferturi », dar,
şi de astă dată, « reforma » n'a fost decât uu pretext
de înmulţire a dărilor căci, în primul au de aplicare
a ei, în loc să se încaseze patru sferturi s'au luat uu
mai puţin de douăsprezece. Alături de unele desfiin-
ţări de dări ca, văcăritul şi pogonăritul, s'u făcut
de asemenea sporirea altora, ce aduceau desigur
venituri mai bune, în special oieritul şi fumă-
ritul.

Mai importante au fost reformele lui Mavrocordat
în domeniul organizării financiare.

Reforma lui Constantin Mavrocordat, ca şi cea a
lui Brâncoveanu, a rămas literă moartă sub urmaşii
lui cari au restabilit chiar şi dijmele desfiinţate de el.

DEI,A ORGANIC
MAREA UNIRE

Reforme mult mai temeinice avea să împlinească
însă. Regulamentele Organice.

In primul rând, acestea desfiinţau dijmele, cad
ajunseseră, sub influenţa turcească, să se numească
«rusrneturi». Tot acum se introduseră în locul
vechilor dijme comerciale ce apăsau multiple, pe
negustori « patenta », dare unică datorită mimai Sta-
tului, Acum când, tributul datorat Turcilor se fi-
xează, odată pentru totdeauna, când toate plocoanele,
mucarerurile încetează, nu numai că impozitul per-
sonal, birul, se uşurează dar mai mult, se stabileşte
odată pentru totdeauna şi cotitatea sa. In sfârşit,
tot Regulamentele Organice stabilesc, prin cote adi-
ţionale, şi dările orăşenilor cuvenite administraţiei
urbane, dări ce am văzut că apăruseră încă din secoluî
al XVII-lea. a. b.

Odată cu Unirea Principatelor se realizează un
alt pas important: o mai echitabilă repartiţie a
sarcinilor fiscale. Prima adunare naţională din 1859,
care cuprindea reprezentanţi ai boerilor şi ai ţăranilor
deopotrivă, votează desfiinţarea privilegiilor de clasă
şi distribuirea impozitelor pe baza puterii de plată a
contribuabililor.

Odată cu indepedenţa politică şi cu avântul eco-
nomic al ţării, se pun bazele sistemului modern de
impozite, printr'o mai justa aşezare a taxelor de
timbru şi succesiuni, a impozitului pe salarii, a im-
pozitului personal, a impozitului pe proprietatea
agricolă şi clădiri, a mior taxe pe consumaţie, a
taxelor vamale şi a monopolurilor de Stat. Rezis-
tenţa manifestată de capitalişti însă a adus o întârzi-
ere în introducerea impozitului mobiliar, cu toată
importanţa cantitativă a veniturilor, devenită notorie
către începutul secolului al XX-lea.
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Constatarea şi aşezarea impozitelor se efectua pe
baza legii speciale de constatare din 1S71, inspirată
şi ea din condica coiitribuţiunilor directe din 1863.
Prima instanţă de impunere era coniisiunea comunală,
iar a doua coniisiunea de plasă.

încasările impozitelor se făceau înainte de 1867
de pârcălabi şi sobcasieri, numiţi de Ministerul de
Finanţe, iar după acea dată de perceptori. Direcţiu-
nea Coiitribuţiunilor Directe ia fiinţă prin legea din
i86.|.

Ltgea de ba/.ă pentru constatarea şi perceperea
impozitelor suferă importante modificări în decursul
timpului, din care cea mai importantă e aceaa din
18S2, când se introduc unei principii cari figurează
şi în .sistemul în vigoare astăzi.

Tot în acest timp, asistăm şi la o încercare neiz-
butită făcuta de fostul ministru de Finanţe, Em.
Costinescu, în 1909, de a introduce un sistem mo-
dern rle impozite pe venit.

Răsboiul mondial ne găseşte cu un sistem fiscal
extrem de neelastic, bazat pe câteva impozite di-
recte — patenta la comerţ, impozitul mobiliar, pe
salarii şi pe proprietăţile clădite şi neclădite, — şi pe
impozitele indirecte, vămi, taxe şi monopoluri.
Cheltuielile enorme impuse de susţinerea răsboiului
neputând fi suportate de cât îiitr'o măsură mică de
veniturile Statului, s'a recurs la politica de împru-
muturi în ţară şi străinătate.

Sfârşitul răsboiului mondial şi realizarea unităţii
naţionale a deschis larg porţile unor notii orientări
în viaţa economică, ,şi în consecinţă şi în legislaţia
fiscală.

T)EI,A MAREA UNIRE PANA LA DEPRESIUNEA
ECONOMICĂ

Unificarea teritoriilor, diversitatea de norme le-
gislative existente în provinciile componente ale?
ţării, sarcinile financiare rezultate de pe urma răi-'
boiului, inflaţia monetară, cum şi nevoia unei refaceri
economice pe baze noui, toate acestea au adus? pe
prim plan problema resurselor Statului. /

Actul cel mai important în materie de legislaţie
fiscală în perioada de după răsboi, îl constitfue re-
forma. Titulescu din 1921. Principiile generale care
au inspirat această reformă au fost readaptarea
întregei legislaţii anterioare — care se desvolfase mult
prea lent şi nu întotdeauna în concordanţă qu evoluţia
şi resursele economice ale ţări i—pe babele cerute
de situaţia de ahmci. Mai întâi era nevoie de o uni-
ficare a regimului, şi cum celelalte provincii trăiseră,,
sub 1111 regim mai avansat nu se punea, problema im
traducerii tale qitate a vechiului sistenti Veneau apoi
nevoile financiare, cari impuneau « sporire de sarcini
fiscale pentru toate categoriile cte .contribuabili. De
aci şi nevoia de a introduce .principiile de echitate
fiscală adoptate şi cuprinse îiî jegislaţia ţărilor mai
înaintate, /.' /

Aceasta a dus la admiterea în principiu a siste-
mului francez, cu impozite /cedulare şi un impozit
personal, progresiv. Principiile doctrinei şi aleechi-
tăţei; scutiri pentru/minimum de existenţă, dife-
renţiere de cotă după iiatura venitului şi progresi-

vitatea, şi-au găsit o aplicare complectă în această
reformă.

Reforma Titulescu a fost modificată în unele părţi
de legea din 1923, cunoscută sub numele de reforma
Vintilă Brătianu, şi care formează legea de bază
ce se aplică astăzi.

Să cercetăm pe scttrt dispoziţiunile principiale ale
acestei legi. Principiul de bază e impunerea veni-
tului. In acest scop, legea împarte toate sursele de
venituri în şapte mari categorii, adică venituri din:
proprietăţi agricole, din proprietăţi clădite, din valori
mobiliare, clin comerţ şi industrie, din salarii, din
profesiuni, din orice alte venituri necuprinse în cele-
lalte categorii.

Pentru fiecare din aceste categorii de venituri,
legea prevede dispoziţitmi speciale pentru determi-
narea lor, pentru fixarea de cote după natura fie-
cărui venit în parte, pentru scăderi ce urmează a se
admite din venitul brut spre a se ajunge la cel net
impozabil, pentru scutiri şi orice alte circumstanţe
speciale. Prin natura lor, impozitele elementare, care
se aplică categoriilor de venituri arătate mai sus, au
un caracter real, întrucât ele au în vedere venitul
în şina, şi nu beneficiarul lui. De aceea şi cotele la
impozitele elementare sunt proporţionale şi numai în
unele cazuri speciale (salarii) primesc un caracter
uşor progresiv şi deci personal.

In afară de impozitele elementare, reale, arătate
până aici, legea din 1923 mai prevedea şi un impozit
personal. Acesta se aplica asupra totalităţii venitu-
rilor urmi contribuabil, după ce i se «rădea mi mini-
mum de existenţă şi datoriile pe care le-ar fi avut.

Prin reforma coiitribuţiunilor directe din 1921,
schimbată în unele privinţe de V. Bratianit în 1923, se
jnodifică şi revizuesc impozitele după principiile de
etică fiscală admise în Apus de mai multă vreme. Se
dă impozitului pe venit o mai mare elasticitate, pu-
uâiidu-1, prin jocul cotelor diferenţiare aplicate ve-
niturilor cedulare şi a celor progresive, în situaţia
de a reflecta progresul economic al ţării şi în deosebi
evoluţia venitufui naţional. Veniturile Statului urmau
sa fie considerabil sporite, prin mărirea cotelor şi prin
o mai justă distribuire a lor, potrivit uaturei venitu-
lui.

Paralel cu reforma impozitului pe venit, se reali-
zează o reformă care avea să reprezinte una din
coloanele de bază ale sistemului fiscal de după răsboiu:
introd^ce_rea_impodtului. ..pe. .lux_şi...dtra..de..a|ac_eri.
Noul impozit se grefează asupra procesului de coii-
sumaţiune, ducând la mărirea preţului. D ove din-
du-se însă a fi de o largă rentabilitate, i s'au adus
necontenit perfecţionări, căutâudu-se a se diferenţia
în funcţie de natura venitului, pentru a micşora
astfel neecbitatea lui organică,

începând cu 1923, asistăm la o serie de bugete
care se soldează cu excedente. Notu'le legiuiri dau,
sub raportul randamentului, rezultate mai mult
decât mulţumitoare.

Această sporire nu reprezintă însă efortul fiscal
real al ţării. Ba era datorită Mr'o mare măsură şi
deprecierii monetare, care a condus în această' peri-
oadă la o sporire considerabilă a preţurilor, dându-ue
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retrospectiv iluzia unei prosperităţi economice. Si-
tuaţiunea a devenit mai târziu destul de critică,
întrucât guvernul a fost nevoit să admită sporirea
treptată a salariilor funcţionarilor publici, dificultăţi
care, — alături de condiţiunile neprielnice de exe-
cutarea bugetului de material, la preţurile în continuă
urcare, — nu lăsă Statului suficiente venituri pentru
realizarea unui program economic şi social în raport
cu nevoile imediate ale ţării. Semnele acestei si-
tuaţuiui s'au ivit încă din 1927, ele conducând în 192S
la un deficit impresionant de 2l/% miliarde.

Aplicarea legilor fiscale s'a făcut în această peri-
oadă de unificare administrativă în cdndiţiuiii destul
de grele, specifice începutului. Influenţa demagogică
a partidelor politice, selecţiunea pe criterii aproxima-
tive a utiui aparat administrativ chemat să aplice
în toată ţara şi să interpreteze reforme cu adânc sub-
strat tehnic, lipsa de norme unitare, de dispoziţiimi
interpretative categorice, de control eficace din
partea aparatului superior, precum şi lipsa unei con-
ştiinţe de îndatorire către nevoile Statxilui, din partea
contribuabililor, au făcut ca rezultatul reformelor
fiscale introduse după răsboi să nu corespundă decât
în parte scopurilor propuse.

PERIOADA DEPRESIUNII ECONOMICE
Perioada ultimă este perioada depresiunii eco-

nomice, începând, cu anul fiscal 1930, finanţele
publice ale ţării noastre înregistrează, ca şi ale ţărilor
din tot restul lumii, căderea catastrofală a veniturilor
publice, consecinţă logică şi imediată a depresiunii
economice fără precedent în care s'a sbătut întreaga
omenire dela 1930—1935. Multe din sistemele de
impozite au fost surprinse de această depresiune, fără
ca guvernanţii să-şi fi dat seama că este vorba de un
ciclu de depresiune de lungă durată. Datorită acestei
miopii economice, măsurile, care ar fi putut atenua
unele grave consecinţe, uefiind luate la timp, ţările au
avut de suferit o adâncă pierdere sub toate raporturile.'

Cari au fost urmările depresiunii economice în
România, şi ce politică financiară a dus Statul nostru ?

Scăderea veniturilor statului nu s'a manifestat
imediat în toate compartimentele bugetare. Unele
impozite — cele pe venit — fiind aşezate în mare
parte pe beneficiile anului precedent, nu au reflectat
noua stare de lucruri de cât cu un an întârziere.
Celelalte —• impozitele indirecte şi pe consumaţiune,
— au fost mai sensibile dela început. Pe de altă parte,
spre deosebire de alte ţări, economia noastră se
afla în primul an de criză (1930) încă sub influenţa
capitalurilor aduse în ţară prin împrumutul de stabi-
lizare, din Februarie 1929. Aceeaşi economie a fost
favorabil influenţată şi de rezultatele emisiunei
tranşei II din acelaş împrumut, efectuată în 1931.
Totuşi efectele acestox operaţiuni financiare nu au
putut stăvili nici căderea catastrofală a venitului
naţional, şi nici panica de care a fost cuprinsă în-
treaga ţară între 1930—1932.

Reducerea cheltuielilor noastre publice efectuată
în bugetul pe 1930, în bugetul rectificat din 1931 şi
în cel pe 1932, nu a putut totuşi să resolve problema
echilibrului bugetar şi nici funcţionarea normala a

aparatului de Stat, In 1932 situaţiunea devine tra-
gică. Statul nu mai avea nici mijloacele pentru a-şi
plăti proprii săi funcţionari, cu toate reducerile mari
ale cheltuelilor publice efectuate deja, şi cu toată utili-
zarea diferitelor mijloace de trezorerie. Mai mult,uepu-
tându-se face faţă angajamentelor, s'a ajuns la sporirea
considerabilă a arieratelor Statului.

In 1933 începe o eră de «adaptare» a legislaţiei
fiscale la nevoile nouei stări de lucruri. Se începe
prîntr'o comprimare şi mai sângeroasă a ctieltuelilor
publice, iar paralel cu aceasta se procedează la
sporirea unor resurse care au adus uu randament:
destul de însemnat, Astfel s'a reorganizat şi sporit
taxele, de consumaţie, care au devenit în bugetele
uruîătoareo'iiriportantâ sursă de venit, întrecând cu
mult veniturile din: vămi, timbru şi succesiuni,
cifra'de afaceri, Concomitent se aduc unele modifi-
cări impozitului pe cifra de afaceri şi lux care în
urma controlului instituit se traduc printr'o urcare
sensibilă a veniturilor Statului, Reforme similare s'au
adus, în ce priveşte structura altor impozite, în deosebi
contribuţiuni directe şi a taxelor pe băuturi spir-
toase, unde s'a introdus monopolul de desfacere a
produselor.

In 1934, schimbarea regimului politic aduce după
sine şi o nouă politică fiscală. Se legiferează unele
degrevări de impozite directe în continuarea celor
din 1933, creându-se condiţiuni mai prielnice pentru
întreprinderile industriale şi comerciale şi pentru
veniturile mobiliare.

Ipozitul global este suprimat şi înlocuit cu un
impozit supracotă care se percepe la sursă, pentru
înlăturarea evaziunei şi simplificarea aparatului de
percepere.

Dacă depresiunea a produs consecinţe cari, în.
cifre, s'au tradus prin pierderi de miliarde pentru
economia noastră,—>în domeniul fiscal ea a dat cots-
ducătorilor prilejul de a acoperi unele lacune de
organizare şi control, ce se manifestaseră evident în
perioada de experimentare de după răsboi. In special,
legiîe de reorganizare financiară a ţării, selecţionarea
aparatului fiscal pe bază de titluri şi concurs, cum şi
instituirea unui control mai eficace în aplicarea
tuturor legilor au avut ca efect sporirea treptată a
veniturilor Statului şi restabilirea ideii de organizare
şi autoritate a acestora în recâştigarea drepturilor
sale.

Dacă sub aspectul reformei legilor de aşezare a
impozitelor am asistat, în timp, la o adaptare a
legislaţiei la împrejurări noui,— dând sistemului fiscal
structura cea mai adequată pentru ca sa pună la
adăpost realizarea drepturilor Statului, —sub aspectul
administrativ, s'a realizat deopotrivă un început
de organizare serioasă, de selecţionare a cadrelor şt
de înţelegerea a principiului că, în ce priveşte rezulta-
tele bune ale unei reforme fiscale, totul depinde de
o bună administraţie.

STRUCTURA ACTUALA A, SISTEMULUI PIŞCAT,
Ca aproape toate sistemele fiscale din lume, sistem u 1

ţării noastre se reazimă pe întreaga activitate eco-
nomică, în diferitele sale forme de manifestare.
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Astfel avem o grupă de impozite asupra venitului;
contribuţiunile directe; alta asupra consumaţiunei
bunurilor: vămi, cifra de afaceri, automobile, con-
sumaţie pe diferite articole, spectacole; o grupă
de impozite pe circulaţia unor bunuri: timbru şi
înregistrare, succesiuni, — şi, în fine, Statul încasează
venituri din exploatarea directă a unor bunuri sau
drepturi rezervate exclusiv, cum sunt monopolurile.

Importanţa fiecărei categorii de impozite este de-
terminată de politica finaciară a ţării, de complexul
legilor economice, cum şi de situaţia economică a
ţării într'o perioadă dată.

Astfel depresiunea economică dela 1930—1934,
producând o scădere catastrofală a unor grupe de
impozite, a impus o adaptare faţă de noua situaţie,
prin majorarea impozitelor la alte grupe mai puţin
sensibile fluctuaţi miilor economice.

Constatăm astfel că între 1930—1936, s'a produs
j) deplasare a sardnei fiscale dela impozitele directe
"către cele indirecte. De unde, în 1930, Statul încasa
peste 8,5 miliarde din venitul direct al contribuabili-
lor şi 9,400 miliarde din taxe asupra consumaţiunei,
în 1936 el încasează numai jumătate din impozitele
directe, în timp ce contribuţia consumatorilor s'a
mărit la aproape 10,5 miliarde. Inlăuntrul aceleiaşi
grupe de impozite, la consumaţie, întâlnim iarăşi
schimbări mari, datorite scliimbărilor de structură
economică.

Vămile produceau în 1930 la 4,3 miliarde, iar în
1936 abia au adus 1,4 miliarde; în schimb unele
taxe de consumaţie pe petrol, zahăr, etc. au crescut
în acelaş interval de timp dela 2 miliarde la 3,5 mili-
arde, iar taxele pe cifra de afaceri aproape s'au
dublat, dela 2,200 milioane la 4,200.

Toate acestea sunt rezultatul urnii proces con-
tinuu de ajustare a nevoilor Statului, în necontenită
variaţiune, cu posibilităţile de contribuţie a diferite-
lor categorii economice ale ţării.

In ce priveşte repartiţia sarcineî fiscale în ultimul
an financiar 1936/1937, observăm că diutr'un total
de 23 miliarde încasări, impozitele directe au con-
tribuit cu 4,300, adică cu 18,5 % ; impozitele pe con-
sumaţie, inclusiv monopolurile şi excedentele regiilor,
cu 14,600 miliarde, adică 63,0%; impozitele pe circu-
laţia averii cu 2,400, adică cu puţin peste 10,5%;
iar veniturile diverse ale ministerelor ating cifra de
1,700 miliarde, deci de 8,0%. Se poate deci afirma că
bugetul Statului îşi trage, aproape trei sferturi din
totalul mijloacelor de acţiune din impozite" preluate
asupra procesului de consumaţie" şi circulaţiune, în
timp ce contribuţîiihea directa a veniturilor personale
nu atinge nici 20%,

CONTRIBUŢIUNI DIRECTE

In sistemul legislaţiei noastre fiscale impozitul pe
venit reprezintă una din elementele fundamentale.

Importanţa lui se justifică pe de o parte pe randa-
mentul important pe care îl procură bugetului Statului,
iar. pe de altă parte, din faptul că el reprezintă în
legislaţia română o îmbinare a principiilor de echi-
tate fiscală.

In acelaş timp, prin elasticitatea pe care o repre-
zintă, ramând procesul de urcare sau scădere a
veniturilor, constituie un mijloc de a verifica evoluţia
vieţii economice.

l,egea contribuţium'lor cuprinde, în forma ei ac-
tuală, o serie de legi mai vechi şi independente, care
formau substanţa sistemului fiscal al organizării
noastre fiscale dinainte de răsboiu.

Intre acestea avem:
a) Impozitul funciar, care a fost introdus la noi

pentru prima dată în 1858 în Moldova, şi la 1860 în
Muntenia, modificat de mai multe ori până în 1901,
când cotele sunt diferenţiate în favoarea ţărănimii,
iar în 1907 sunt reduse pentru a încuraja constituirea
de obşti ţărăneşti;

b) impozitul pe veniturile mobiliare, introdus în
Februarie 1906 după o încercare neizbutită făcută
de Petre Carp, în 1900, deşi la acea dată se putea
vorbi de o piaţă a valorilor mobiliare şi de o in-
dustrie de petrol importantă. De alfel, legea diu
1906 nu atingea decât cupoanele scrisurilor funciare
rurale şi urbane şi creanţele ipotecare;

c) impozitul pe veniturile din comerţ, industrie
şi meserii, introdus prin Regulamentul Organic,
prin care s'a instituit patenta fixă pentru ne-
gustori şi înesei-iaşi. In 1877 se adaogă şi. o taxă
proporţională, în raport cu valoarea locativă, şi fiind
deosebită pentru bănci, industrii şi întreprinderi
comerciale;

d) impozitul pe salarii "apare, în sistemul nostru
fiscal, odată cu răsboiul inuepedenţei dela 1877
şi a fost determinat de cheltuielile de înarmare şi de
faptul că există o masă impozabilă apreciabilă;

e) veniturile din profesiuni şi alte ocupaţiunt, im-
puse până la 1931, prin legea patentelor, la un im-
pozit de 4% asupra valorii locative;

I) cotele adiţionale pentru fondul comunal, jude-
ţean şi pentru drumuri, întâlnite prima data în legea
clin r.882.

Răsboiul cel mare a impus o modificare a legilor
fiscale de mai sus, după modelul legislaţiilor străine
şi cu grija de a se ţine seama de unele împrejurări
specifice ţării noastre şt uevoiior ei financiare.

Sistemul actualmente în vigoare prezintă însă
importante modificări faţă de legea de bază din
1923:

a) Impunerea comercianţilor şi a industriaşilor se
face astăzi în doua moduri, Pentru acei cu venituri
până la 300.000 lei pe o perioadă de trei ani, apli-
cându-se dispoaiţiunile aşa numitei «patentă fixă »
(art, 30), Pentru ceilalţi, după registrele comerciale.

Noţiunea venitului impozabil anual a mai suferit
însă încă o importantă înfrângere în sistemul nostru
priu introducerea, în 1932, a venitului şi a impozi-
tului minimal. Actualmente, legea prevede anumiţi coe-
ficienţi, —pentru comercianţi şi industriaşi, în funcţie
de valoarea locativă a localului unde se exercită,
întreprinderea, pentru societăţi în funcţie de capi-
talul lor plus rezervele,—sub care venitul impozabil
nu poate scădea. In consecinţă, chiar dacă o între-
prindere arată pierderi, ea este obligată să plătească
un impozit minimal.
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O a doua modificare importantă a fost adusă în
1934, prin desfiinţarea impozitului personal şi înlo-
cuirea Ini cu o supracotă. Această supracotă se apropie
foarte mult de vechiul impozit progresiv, prin faptul
că; se aplică la toate veniturile elementare, cotele
sunt progresive, prevede un minimum de existenţă
şi ţine seamă de datorii. Caracteristica principala
însă a supracotei, şi care <> deosebeşte de impozitul
înlocuit, e că aplicarea ei se face aproape automat,
la .stabilirea fiecărui impozit elementar, fără a mai
fi nevoe de o declaraţie specială a contribuabilului.
In acelaş timp, aplicarea ei a adus o ştirbire a justei
aplicări a progresivitaţii, întrucât aceasta se aplică
la fiecare sursă de venit în parte iar nu la totalitatea
venitului urnii contribuabil. Supracota a adus însă
o reală simplificare a aşezării impozitului pe venit.

Modificările de mai sus au fost determinate de
depresiunea economică şi de evaziunea ce se prac-
tică eu declararea impozitului personal.

In adevăr, veniturile scăzând considerabil, s'a in-
trodus pe deoparte impozitul minimal, iar pe de
altă parte, pentru a înfrâna evaziunea şi a simplifica
aşezarea impozitului personal, s'a recurs la supra-
cota, sacrificând într'o oarecare măsură justa apli-
care a principiului piogresivităţii.

Im-posihil excepţional asupra clădirilor scutite. Ne-
cesitatea de a resolva problema coustr neţilor în
perioada de după râsboi a adus la introducerea unui
regim de scutire, pe o perioadă de timp, a tuturor
clădirilor rioui, Cum, începând dela 1935, această po-
litică de încurajare a clădirilor nu mai putea fi justi-
ficată pe consideraţiirni sociale, întrucât cea mai mare
parte, din depunerile ţării luase calea investiţiilor în
clădiri, s'a adus restiicţruni acestui regim. Pe de altă
parte nevoia de înarmare a ţării a dus la perceperea
unui impozit asupra clădirilor scutite, impozit care
Ke stabileşte pe baza valorii locative. Cota lui vari-
ază între 6 şi 12%, la care nu se aplică cote adiţio-
nale şi supracota.

Impozitul se aplică atât imobilelor ce se găsesc
în perioada de scutire completă, cât şi a celor care
se găsesc în perioada de scutire suplimentară de
75% sau 50%.

TAXELE JUlXtTARE
Toţi tinerii amânaţi pentru studii, cum şi acei dis-

pensaţi condiţionat, sunt obligaţi să plătească Statu-
lui o taxă fixă de 6 lei şi una suplimentară.

Taxa suplimentară este de 40% din impozitele
asupra veniturilor agricole, pe clădiri şi comercial, şi de
.2% dinretribuţiunea funcţionarilor publici sau privaţi.

. ,.: Ea se stabileşte pe baza rolurilor sau a veniturilor to-
tale menţionate, primite de tânăr şi de părinţii acestuia.

In afară de aceste taxe, tinerii cari cer amânarea
•pentru studii plătesc, pentru fiecare au, q taxă speci-
ală de 200 lei, . - • • ••

T I M B R U L Ş I ' I M P O Z I T U L PG ACTE ŞI FAPTE
. ' J U R I D I C E .

Urme - de fiscalitate în această materie se găsesc
în două instituţiuni cunoscute sub numele de «Za-
yesca» în veacul XV şi «Ferate* clin veacul al

XVIII, Prima se aplică celui ce pierde un pro-
ces, când începea o nouă judecată, în timp ce cen
de a doua constituia o plată făcută fiscului pentru
a asigura irevocabilitatea hotărîriior.

Legile existente în cele două Principate, înainte de
Regulamentul Organic, au fost unificate şi contopite
într'o lege unică, din 9 Aprilie 1852.

In 1873 se votează Legea timbrului, cu dispDziţiuni
complete, luate atât din legile anterioare ale ţării
cât şi din legislaţia străina. Această lege suferă şi
ea importante modificări, până la 1927 câini su
votează legea care se aplică şi astăzi.

Această lege cuprinde în esenţa ei trei impozite
bine distincte: un impozit denumit taxa timbrului,
un impozit pe echivalent asupra bunurilor de mână
moartă şi un impozit asupra succesiunilor şi donaţîu-
nilor.

Să le cercetăm, în mod sumar, pe rând:
a) Taxa tîmbmhii se aplică la acte şi fapte ju-

ridice, civile şi comerciale, cereri şi acte de procedură
juridică. In afară de taxa de timbru, unele cereri,
acte şi fapte juridice sunt supuse şi unui impozit
proporţional, care merge până la 7%, după natura
actului sau faptului juridic. Perceperea taxei şi a
impozitului se face prin aplicarea de timhre, viza,
coli timbrate mobile, după specificarea categoriei <\Q
acte în parte.

Intre dispoziţiunile importante ale legii trebue
arătată acea cuprinsă în art. 53, privind normele <lc
calcul a impozitului proporţional. întrucât cu acope-
rirea transmiterii bunurilor mobiliare se practică o
evaziune importantă prin micşorarea valorii tian-
zacţiunilor, s'a prevăzut că valoarea venală a imo-
bilelor nu va putea fi mai mică de opt ori impozitul
din roluri pentru proprietăţile rurale, şi de 10 ori
pentru imobilele urbane.

In această ordine de idei, şi pentru a se evita o
diminuare a veniturilor Statului, s'a prevăzut cil
impozitele sunt datorate chiar dacă vreuna din
părţile contractate se bucură de scutire. In ca?ut
când se contractează cu Statul sau altă autoritate
publică, taxele rămân în sarcina particularului.

Legea prevede o serie de scutirii însă multe din
dispoziţiunile ei sunt afectate de legi speciale, între
care trebue menţionată legea conversiunii. Prin
aceasta s'a stabilit un regim de scutire şi reduceri
pentru cererile şi actele ce se încheie între debitorii şi
creditorii conversionaţi.

b) Impozitul pe echivalent, asupra bunurilor ele
mână moartă, se aplică persoanelor juridice de in-
teres public şi privat.

întrucât persoanele juridice au o viaţă care depă-
şeşte cu mult pe aceea a individului, ele acumulează în
activul lor o avere uneori considerabilă. Această
avere scapă impozitelor la care sunt supuse per-
soanele fizice cu ocaziunea diferitelor acte prin care
dispun asupra averii lor ca: vânzare, donaţiune, suc-
cesiune etc.

Era deci logic şi just ca şi persoanele juridice să
contribue într'o formă oarecare la sarcinile Statului,
ca un echivalent al impozitelor plătite de persoanele
fizice. • . •
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Cota impozitului e de 0,40% pentru bunurile imo-
biliare şi 0,20% pentru cele mobiliare; societăţile
cooperative plătesc numai 0,20% şi mimai pentru
bunurile imobiliare. Sunt scutite de impozit bunu-
rile de mână moartă aparţinând Statului şi institu-
ţiilor de utilitate publică, cum şi imobilele parohiilor.

c) Impozitul pe succesiuni, donaţiuni şi legate. Im-
pozitul ,se aplică asupra succesiunilor testamentare
şi ab intestat, substituţiilor fictei-comisare, legatelor,
cionaţiunilor de orice natură şi darurile manuale.
Proprietatea ţărănească chiar daca trece de 100.000
lei este scutită, Deasemenea se scuteşte prima tranşă
de 100,000 lei cuvenită descendenţilor în linie di-
rectă şi soţilor.

In ce priveşte aşezarea succesiunilor a cărora bene-
ficiari mi sunt cetăţeni români, legea consacră prin-
cipiul după care Statul Român are dreptul să per-
ceapă impozitul ia orice avere mobiliară şi imobili-
ară aflată în ţară, chiar daca succesiunea e deschisă
în străinătate. In plus, cetăţenii românii urmează a
plăti impozitul succesoral şi pentru averea moşte-
nită din străinătate, pentru care nu s'a plătit un
impozit acolo, iar dacă în străinătate a plătit un
impozit mai mic vor plăti numai diferenţa,

Prin această ultimă dispoziţie legea caută sâ evite
o dublă impunere a aceleiaşi averi.

Impozitul este progresiv şi creşte cu cât gradul
de rudenie e mai îndepărtat şi valoarea succesiune!
mai mare astfel cota începe dehi 3% şi poate ajunge
până la 49% pentru succesiunile peste 400 milioane,
cuvenite rudelor peste gradul IV şi străinilor. Le-
gatele au cota mai redusă ca succesiunea.

încasările din taxele de timbru şi înregistrare, re-
flectează, într'o largă măsură, volumul tranzacţiilor
şi circulaţia capitalurile r. Redresarea de pe urma depre-
siunei, deşi lentă, dovedeşte reluarea ritmului aface-
rilor, după o epocă de suspendări de executări şi
de lichidări datorate depresiunii.

IMPOZITELE PE CIFRA DE APACERT, PE AUTO-
MOBILE ŞI PE SPECTACOLE

Impozitul pe cifra de afaceri este Ia noi de dată
recentă.

Introdus prin legea Titulescu în Septemvrie 10.21, —
ca taxă ad-valorem la preţurile de vânzare, deci
nsupra consumaţiunei, — este transformat în 1927 în
impozit asupra procesului de producţiune.

In acelaş timp, în loc să se aplice asupra fiecărei
transacţiuni, sistem denumit «cascada», el se aplică
actualmente o singură dată asupra produsului, la
fabrică în momentul scoaterii în consumaţiune, sau
la vamă când e importat.

Deşi conceput, în mai toate ţările, ca tin impozit
provizoriu în vederea acoperirii pagubelor imediate
cauzate de răsboi, el a devenit una din- sursele im-
portante ale bugetelor publice, perfecţionându-se în
aplicare şi control.

Produsele sunt împărţite în şase liste, impuse după
cum urmează.: lista A. impuse cu 18%; lista B,
cu 12,50%; lista G. cu 3%; lista D. cu 1%; lista E,
cuprinzând toate produsele scutite şi o ultimă listă
F, unde intră toate produsele netrecute în celelalte

liste şi care se impun cu 6%. Produsele expor-
tate sunt supuse unui impozit de 1%.

Impozitul de mai sus se stabileşte pe baza unui
tarif unitar de valori medii, întocmit de o comisiune
specială.

Impozitul pe automobile. Până la letţea din 1929,
automobilele erau supuse taxelor comunale instituite
prin legea maximului din 1923. In 1933 s'a introdus
legea care unifică toate taxele pe automobile în
una singură percepută de Ministerul de Finanţe.
Comunelor li se distribue o cotă de 50% din în-
casări. Impozitul se stabileşte în funcţie de greutatea
vehiculului, taxele variind între 5.000 şi 12.000 lei,

Controlul impunerii se asigură prin obligativitatea
permisului fiscal.

Impozitul pe spectacolele publice. Primul impozit
pe spectacole a fost prevăzut în legea teatrelor din
1910.

întrucât ulterior, comunele au început să aplice
şi ele unele taxe pe spectacole, în 1921 s'a legiferat
uniformizarea taxelor, alocându-se o cotă de 32%
pentru diferite instituţii publice.

Spectacolele au fost împărţite în: artistice, dis-
tractive şi sportive, fiind impuse primele două cu
20%, iar ultimele cu 10%; cinematografele sunt
impuse cu 25%.

TAXW.P, Dîi CQKSUilAŢm

Sistemul nostru fiscal cuprinde şi o serie de taxe
aşezate asupra unor articole de variată consumaţiune
şi care sunt administrate de Direcţia taxelor de
consumaţie, înfiinţată în 1933,

Pe grupe mari, aceste taxe se aplica asupra urmă-
toarelor produse:

1, Produsele petrolifere, ait fost impuse pentru
prima data prin legea din 15 Decemvrie 1899.

Taxele petrolifere se aplică în funcţie de fiecare
proci ns şi în linii generale sunt de: 6,50 lei la kgr.
de gazolină şi benzine cu densitate până la 0,785, şi
la kgr. de petrol uşor; 1,50 lei la gazele lichefiate

.în fabricile de petrol; 13,0 lei la kgr. de ulei mi-
neral; 0,25 lei la păcură; 0,10 lei la kgr, de scursori
petrolifere, şi 1,50 Lti kgr. de motorină.

Legea stabileşte un control sever de fabricaţiune
atât la intrarea cât şi la eşirea produselor din fabrică,
înainte de a fi date în consumaţiune. Acest control
se exercită prin controlorii tehnici. Taxele se achită
de fabrici înainte de scoaterea produsului din fabrică,
cu excepţia petrolului destinat exportului, pentru
care există regim special.

2. Zahărul fj glucoza, au fost impuse pentru prima
data în 1898, pentru a acoperi primele ce Statul
acorda fabricilor de zahăr.

înainte de război s'a dus o politică de încurajare
a acestora prin scutire de impozite, prin urcarea
taxelor vamale respective şi prin primele de fabri-
caţiune la kgr.

Sub acest regim s'au înfiinţat fabricile: Chitila,
Sascut şi mai apoi Mărăşeşti, Ripiceni şi Roman. •

Taxele pe kgr. de zahăr pus în consumaţie sunt
fixate Ia 14 lei, prin legea din 1 Aprilie 1934, iar
cele pe glucoza la 3,30 lei la kgr.
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Controlul se efectuează ca şi la produsele petroli-
fere, iar ministerul are un drept de supraveghere şi
control direct asupra întregei funcţionări a fabricei,
în afară de controlul exercitat pentru toate pro-
dusele supuse taxelor de consumaţie şi aflate în
transport, care se efectuează de Garda Financiara.

3, O altă grupă de taxe de consumaţie o formează
vechile « accize » care se percepeau de comune la in-
trarea produselor, taxe înfiinţate prin legea maximu-
lui din 1873. Desfiinţate de Emil Costinescu în 1903
şi transformate în «taxe de fond comunal», dispo-
ziţitmile referitoare la aşezarea lor se găsesc risipite
într'o serie de legi.

In linii generale, aceste taxe se aplică asupra:
curentului electric, soda caustică, esenţa de oţet, ulei
de măsline, untură de peşte, uleiuri vegetale, ceaiu,
cafea, cicoare, cacao, lămâi, portocale, măsline, ţâri,
icre negre, orez, acizi graşi, conserve de sardele, peşte,
lumânări, etc.

In legătură cu taxele pe consumaţiuni, trebue
menţionat că în 1900, 5 Aprilie, s'a trecut legea
pentru interzicerea importului zahărului.

Taxele de consumaţiune au început în legislaţia
noastră cu încasări destul de modeste,

In 1923 ele abia aduceau Statului igg milioane
pentru ca să sporească în 1927 la 1,169 m î U şi să

^ reprezinte în decursul depresiunii economice, dato-
rită urcărei taxelor şi a intensificării controlului, o
sursă destul de stabilă de venituri.

TUTUNULUI, AL SĂRII
ŞI CHIBRITURILOR

Legea de administrare şi exploatare a monopolu-
rilor din 2 Iulie 1930, care instituie «Casa Autonomă
a Monopolurilor» —C.A..M. cuprinde dispoziţiuni re-
feritoare la cultura tutunului, modul de acordare a
autorizaţiunilor cultivatorilor, fabricarea, importul şi
vânzarea fabricaţiilor din tutun. Zăcămintele de sare
aparţin Statului, fără niciun fel de despăgubiri sau
redevenţă pentru proprietarul solului, în aîară de
acoperirea pagubelor pricinuite suprafeţei solului.

C. A, M., aie deasemenea în mână, exploatarea
dreptului de a importa, fabrica şi ptrne în vânzare
chibriturile, aparatele electrice mecanice, chimice,
explosibîle de orice fel, hârtia de ţigarete sub orice
formă şi cărţile de joc. Exploatarea poate fi efectuată
direct de C, A. M, sau prin intermediul unei societăţi
comerciale,

fabrica de chibrituri a fost concesionată grupului
suedez « Swenska Aktieubolaget», pe baza convenţiei
încheiată, la 7 Februarie 1929, între Stat şi C. A. M.

In 1929, guvernul român a hotărît stabilizarea
monetară. Cura această operaţiune necesita lansarea
unui mare împrumut pe pieţele străine, a rămas ca
veniturile C. A. M, să garanteze executarea clauzelor
contractuale.

In acest scop, pentru a i se da un statut juridic
distinct de al Statului,s'a recurs la crearea «Casei
Autonome a Monopolurilor Statului», ca institu-
ţiune independentă, cu personalitatea juridică dis-
tinctă şi autonomie financiară. C, A. M. primeşte
întreg patrimoniul vechii Regii şi exerciţiul mono-

polurilor menţionate, urmând ca în schimbul aceste
concesiuni să achite Statului drept preţ o sumă de
300 milioane dolari aur (U. S. A.), precum şi re-
devenţele anuale prevăzute în «Convenţîuuea» în-
cheiată la 7 Februarie 1929 între Stat şi C. A. M.
Pe da altă parte, C, A. M. şi-a luat obligaţiunea de
a contracta împrumutul de stabilizare, de a emite
obligaţiuni şi de a vărsa Statului produsul acestor
obligaţiuni, In plus C. A, M. va mai vărsa Statului
întreg venitul net drept redevenţă anuală.

împrumutul de stabilizare din 1939 şi mai apoi
cel de desvoltare economică din 1931 sunt garantate
cu încasările C, A. M., instituindu-se un privilegiu
de prim rang asupra încasărilor brute. Deasemenea
Statul garantează cu creditul său executarea clauze-
lor împrumutului, printr'un contract tle garanţie.

împrumutul de stabilizare din 1929, de 7%, a
fost autorizat pentru o sumă de 73 milioane dolari,
361,638.000 fr, fr. şi 2 milioane lire sterline; emisi-
unea celei de a doua tranşe, denumit împrumutul
dă dezvoltare din 1931, a fost autorizată pentru o
valoare nominală maximă de 1,325 mii. fr, fr. ori
echivalentul lor în lire sterline, dolari şi alte monede
europene.

Din nefericire, contractarea acestor importante îm-
prumuturi a fost urmată, la un interval foarte scurt,
de depresiunea economică, care a distrus echilibrul
economic obţinut până în 1930. întrucât veniturile
C. A. M.-ului şi ale Statului în general un scăzut
considerabil— consecinţă a scăderii venitului naţio-
nal — .s'a pus problema plăţii anuităţilor la împru-
muturile contractate în 1929 şi 1931. Prin acordurile
succesive încheiate cu creditorii străini, s'a ajuns la
obţinerea utior avantagii reale pentru bugetul ţării,
precum urmează:

Prin. acordul dela Paris 1933, s'a obţinut suspen-
darea plăţii amortismentului din 1 Ianuarie 1933—
31 Martie 1935, cu drept de prelungire până la 31
Martie 1936, în total o economie de peste un miliard
şi jumătate. Acordul din Martie 1934 cuprindea, în
ce priveşte împrumutul C.A.M., o suspendare, pe
timpul acordului, a amortismentelor şi o reducere a
cuponului pe primul an, plătibil parte în numerar şi
parte în bonuri de tezaur pe o perioadă de trei ani,
până la 1937. Prin acest acord economia realizată a
fost de peste cinci miliarde pe toată durata acordului.
Prin acordul încheiat în 1937, pe termen de un auh

s'a menţinut, cu o mică majorare a cotei ce se plăteşte
în contul dobânzilor, acordul încheiat îti 1934.

MONOPOLUL ALCOOLULUI

Legislaţia dela 1926 până la 1932 se caracterizează
•printr'o urcare considerabilă a taxelor asupta alcoolului
industrial, în timp ce spirtul din vin şi alcoolurile
naturale rămâneau supuse Ia taxe cu mult mai reduse.
Reforma Garoflid din 1927 pornită din nevoia de a
ajuta pe viticultori, împreună cu regimul anterior,
a introdus o perioadă de masive evaziuni fiscale, care
s'au evidenţiat atât printr'o cădere catastrofală a
veniturilor statului cât şi printr'o falsificare masivă
a vinurilor şi ţuicii.
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In această perioadă, consumul de spirt din cereale
scade dela 5.177 vagoane cât era în 1925, la 32 va-
goane în 1931, iar încasările statului se reduc, pe
aceeaşi perioadă de timp, dela 1,308 milioane lei la
35 milioane. In acelaşi timp, se aştepta o creştere
apreciabilă a consumului spirtului din vin, ţuică
şi a celorlalte rachiuri din fructe, fapt care mi s'a
produs, întrucât sporul de consumaţie la aceste
ultime produse n'a fost decât de 192 vagoane faţă
de pierderea de peste 5.000 vagoane la spirtul din
cereale.

In urma acestor rezultate financiare dezastruoase
s'a păşit în 1932 la introducerea monopolului. Acest
monopol însă priveşte numai desfacerea următoarelor
băuturi spirtoase: spirtul industrial, spirtul produs Î11
fabricile de spirt clin viu şi rachiurile din fructe in-
digene,

Prin urmare toate celelalte produse alcoolice ca:
ţuica, rachiurile fabricate de cultivatori şi drojdia
din vin sunt în afara monopolului,

Exploatarea monopolului este încredinţată Direc-
ţiei Generale a Monopolului pe lângă care funcţionează
Comisiunea superioară a băuturilor spirtoase. Trebuie
precizat că întreg consumul intern de spirt, spirt
din vin şi băuturi spirtoase distilate e contiiigentat.
Administraţia monopolului face repartiţia cotelor de
producţiune a contingentului, ce se fixează anual,
între fabricile existente, care sunt obligate să fur-
nizeze băuturile în coudiţiuiii de puritate stabilite.
Preţurile se fixează, de asemenea, de administraţia
monopolului de acord cu fabricanţii, ţinându-se seama
de costul materiei prime, amortizări, cheltueli şi
un beneficiu maxim de 18%,

Direcţia generală a monopolului alcoolului are în
administrarea sa şi taxele de consumaţie pe celelalte
băuturi spirtoase uemonopolizate arătate mai sus,
cum şi: berea, vinul şi vinurile şampanizate. Dease-
meuea şi administrarea brevetelor de desfacere a bău-
turilor spirtoase cu amănuntul şi ridicata,

v. v.
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REGIMUL VAMAL

In organizarea Statului, vama este o instituţie
complexa, care pe lângă rolul ei fiscal primordial,
îndeplineşte funcţiunea de instrument de protecţie a
economiei naţionale şi, indirect, o funcţiune socială
şi de apărare a naţiunii,

Intr'un înţeles limitat, vama este locul de intrare
şi de ieşire din ţară a mărfurilor şi călătorilor î
locul de percepere a taxelor speciale legate de această
operaţie, taxe care coustitueac unul din. veniturile
cele mai importante ale bugetului său.

Organizarea şi funcţionarea serviciilor yamale este
prevăzută de legea Vămilor,

Drepturile ce se percep cu această ocazie se prevăd
în tariful vamal şi în legile speciale: Legea taxei
pe cifra de afaceri, legea taxelor de consumaţie etc.

EVOLUŢIA r BGIMULUI VAMAL
ÎNAINTE D E REGULAMENTUL ORGANIC

Fără îndoială că cele mai vechi venituri ale orga-
nismelor politice româneşti primitive, cnezate şi
voevodate, s'au născut din drepturile asupra cărău-
şiei ptiblîce, care graţie aşezării ţinuturilor noastre
de-a-lungul drumurilor internaţionale din acele tim-
puri au constituit cel mai important izvor de bogăţie.

Când s'ati născut cele dintâi organisme politice, co-
respunzătoare unor unităţi economice, ele au aplicat
acestei îndeletniciri atât de rentabile o serie de taxe,
ca drept de trecere peste teritoriile supuse autori-
tăţii lor. Aşa s'a născut vama.

Vama precede deci şi ea, ca instituţie fiscală, vre-
murile statului organizat. Numai aşa se pot explica
marile venituri, cu cari ea şi numai ea a putut asi-
gura înfiriparea Domniei,

Cel mai vechili document românesc este, de altfe],
un privilegiu vamal pe care-1 dă Vlaicti-Vodă în

[1368 negustorilor din Braşov, mtarindu-le libertă-
ţile ce le aveau « ab antiquis» în Ţara Românească.
Documentul confirma existenţa a două regimuri
vamale, unul pentru mărfurile destinate consumului
intern, cari urmaţi să plătească o singură vama, şi

, altul pentru mărfurile în transit, cari urmau să plă-
|tească de două ori vama: la intrarea şi eşirea din
'ţară. Reese~~âstfeî "lămurit legătura dintre cărăuşie

şi regiunii, vamal. Documentul lui Vlaicu e însă şi
mai interesant, întru cât decide ca mărfurile ce vor
Jua drumul Brăilei să fie scutite de vamă, ceea ce nu

înseamnă în fond decât că Domnul dorea ca întreg
traficul cărăuşiei să se scurgă prin acele ţinuturi de
curând anexate stăpânirii sale, creându-le astfel
avantagii ce puteau să le lege şi mai temeinic de ea.

Ca şi celelalte venituri ale domniei, şi vămile pu-
teau fi cedate, căci găsim numeroase documente în
caie este vorba de vameşii sfintei mănăstiri...
Ceea ce înseamnă ca venitul acelei vămi fusese dă-
ruit mănăstirii.

Ce valoare reprezenta vama, care era quantutnul
ei, nu se poate stabili întotdeauna. Privilegiul lui
Vlaicu Vodă din 1368 stabileşte 3,33% la valoarea

! mărfii, iar Mircea cel Bătrân fixează mai târziu,
\pentru mărfurile ce veneau pe mare, numai 3%,

In general vama nu era mare, Domnia având tot
interesul de a încuraja cât mai mult circulaţia bunu-
rilor prin ţară. Şi venitul ei a trebuit să fie destul de
mare căci, spre sfârşitul secolului al XVI-lea în Mol-
dova, numai vama Cernăuţilor producea mai bine de
o sută de mii de florini pe an,

Privilegiul lui Vlaicu Vodă, pe care l-am mai
amintit, ne arată astfel, destul de lămurit, organi-
zarea noastră vamală din acea vreme. Prin acest
act se stabilesc două regimuri vamale, unul pentru
mărfurile în tranşiţ ce vor plăti de două ori vama,
la intrarea şi eşirea din ţară, şi altul pentru mărfurile
destinate consumului intern ce urmau să plătească

j.o singură dată vama la Câmpul lAing sau în apropiere.
Punctele'de vamă mai importante erau Brăila,'

Cetatea de Floci, pentru comerţul cu lâna, Giurgiu!, •
Calafatul pentru exportul grânelor, Severiuul, Vâl-

/ cana, Genune la Câineni.
Nu cunoaştem în schimb unde plăteau vama cei

; cari mergeau pe drumurile Prahovei, Teieajenuluî
|sau Buzăului, la intrarea sau eşirea din ţară, dai:
ştim că erau vămi la Târgşor, jŞăcuem1 şi Buiău
pentru negoţul intern.^ Alte vămi interne, ceea ce
arată importanţa comercială a acelor locuri, erau la
Slatina, la Jiu, fără să putem preciza unde, Câmpu-
lung şi Târgovişte,

Pentru Moldova avem privilegiul comercial acordat
de Alexandru cei Bun la 8 Octomvrie 1408 I/iove-
nilor, privilegiu care arată întreg sistemul vamal
moldovean. Erau două feluri de vămi: mari şi mici.
Puncte de vamă la hotar erau Cernăuţii, Cetatei:-
Albă şi Tighina, pentru comerţul cu Polonii, Nemţii,
Tătarii şi Armenii. La Bacău şi Bârlad vamă pentru
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Munteni, la ,B&ia şi Moldoyiţa pentnt Saşii Bistriţei,
la Bacău şi Trotuş pentru negustorii braşoveni. Şi,
în sfârşit, la Hotiu pentru neguţători din Liow, In
interiorul ţării erau vămi la Suceava, Şiret, Adjud,
Roman, Iaşi, Baia şi Lăpuşna.

a. b.

DUPĂ REGULAMENTUL ORGANIC

Regulamentele Organice cuprind şi dispoziţiuni
pr vitoare la vămi. Pe lângă înfiinţarea de impozite
indirecte, se înfiinţează şi taxe vamale externe, ca
venituri ale Statului, nu ale Domnitorului cum erau
în trecut. Sistemul de percepere rămăsese tot cel
vechia, de arendare.

In Februarie 1847 vama dintre cele două Principate
a fost suprimată, iar în 1848 s'a pus în aplicare tariful
vamal comun, creându-se un teritoriu comercial şi
vamal unic.

După unirea Principatelor, în 1859 se decretează
«Proiectul pentru administrarea vămilor Principatelor
Unite şi Ţara Românească», după care sunt ad-
ministiate vămile până în 1875.

Cea dintâi lege care organizează în mod unitar
vămile române este legea generală a vămilor, pusă
în aplicare la r Iulie 1875,

Din dorinţa de a moderniza cât mai mult institu-
ţiunile ţârii, legiuitorul de atunci s'a inspirat într'o
largă măsură din legisiaţiunca franceză, neţinând
seama de împrejurările specifice ţării.

Cu modificările sale parţiale din 1882, 1886 şi
1889 ea a continuat să se aplice până în 1905.

In acest an intră în vigoare o lege nouă, mitlt mai
complexă: legea generală a vămilor, care adeseori re-
maniată, spre a se adapta împrejurărilor de. fapt,
a rămas în vigoare până în 1933.

REGIMUL IN VIGOARE
Regimul vamal în vigoare cât şi organizarea propriu

zisa a serviciilor vamale se află sitb imperiul legii din
13 Aprilie 1933 şi tarifului din 1929.

DREPTURILE DE VAMĂ
Din cauza dublei funcţiuni pe care o îndeplinesc,

de protecţie a producţiei naţionale, prin asigurarea
debuşeurilor pe pieţele străine sau prin înlăturarea
concurenţei străine de pe piaţa internă, şi fiscală,
de realizare de venituri tezaurului, drepturile de
vamă urmează, în evoluţia lor, politica comercială
şi financiară a Statului.

Ele pot fi aplicate Ia import ca şi la export,
Din punct de vedere al aplicăm tehnice, drepturile

de vamă se împart în două categorii:
1. Drepturi specifice, a căror cotă de taxaţiune este

determinată în tarif, după unitatea de greutate,
măsură, număr;

2, Drepturi ad-valorem, calculate la valoarea pro-
dusului importat.

România a adoptat un sistem de taxaţiune combi-
nat, cu predominarea sistemului specific.

Drepturile de vamă la cari sunt impuse mărfurile
străine în România, fiind prin esenţa lor impozite
asupra consumaţiuuii, nu se pot stabili decât prin
lege, conform ari. 109 din Constituţie şi art. 28 din

legea vămilor. Totuşi, pentru anumite raţiuni, acest
principiu nu are o aplicaţiuue inflexibilă. In mod
excepţional, în timpuri de criză, se poate deroga
dela principiul stabilirii tarifului pe cale de lege,
procedându-se pe cale de decrete regale.

Astfel, Statul poate lua măsuri contra Statelor
cari instituesc prohibitului, contingentări sau orice
restricţiuni indirecte, cari îi prejudiciază exportul.

De asemenea, în caz de depreciere a monetei naţio-
nale, Guvernul poate majora tariful general al drep-
turilor vamale, cu un coeficient în raport cu acea
depreciere. Măsurile acestea au caracterul unor acte
de guvernământ, nesusceptibile de a fi atacate în
contencios sub aspectul legalităţii.

Ele produc efecte juridice numai cât subsistă
pericolul social. Dacă sunt menite să rămână defi-
nitive, atunci ele trebue supuse spre ratificare Par-
lamentului în cea mai apropiată sesiune, altfel îşi
pierd valabilitatea, putând fi examinate de instanţele
judecătoreşti.

TARIFUL VAMAL

Tariful vamal este legea care instituie drepturile
de vamă.

In sistemul nostru avem trei genuri de tarife:
a) Tariful general, numit şi autonom, care se aplică

în mod comun produselor de orice provenienţă.
In acest tarif sunt numite, descrise, fixate şi iden-

tificate, pe articole, toate produsele, de orice cate-
gorie.

In sistemul nostru tariful general este un tarif
maximal.

b) Tariful convenţional este acela încheiat cu ţările
strâine, prin acorduri sau tratate de comerţ, şi cave
derogă dela tariful general.

Legea vămilor autoriză guvernul să încheie aseme-
nea convenţii, în care caz drepturile modificate pot
fi puse în aplicare prin decret regal, pe baza unui
jurnal al Consiliului de Miniştri, chiar înainte de
ratificarea convenţiei de către Parlament.

Tariful convenţional nu se poate cobori, în siste-
mul nostru, sub limita unui tarif minimal, care este
regimul cel mai favorabil ce se poate acorda unei
ţări, şi aceasta numai prin lege.

c) Tariful diferenţial, mai urcat decât tariful gene-
ral, se aplică mărfurilor provenite din Statele cari
aplică în mod special, numai mărfurilor româneşti,
taxe sau probibiţiuni.

Pentru ca întregul trafic cu străinătatea să poată
fi supus controlului vamal în vederea perceperii
taxelor, nimeni nu este dispensat de îndeplinirea
formalităţilor şi respectarea regulelor şi prohibiţiu-
nilor.

Chiar Statul şi întreprinderile sale au această obli-
gaţie, dacă nu au fost scutite în prealabil printr'un
jurnal al Consiliului de Miniştri,

ADMINISTRAŢIA GENERALA A VĂMILOR.

Vămile sunt administrate de Direcţiunea Vămilor,
integrată, conform legii organice a Ministerului de
Finanţe din 12 Aprilie 1933, în cadrele acestui
minister, ' ,
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BiurouriU vamale

Toate operaţiunile vamale sunt efectuate prin
biurourile vamale şi sucursalele lor. Acestea sunt
organele de aplicare a legii pe teren.

Legea a determinat nominal cele 79 de biurouri va-
male, existente în momentul promulgării legii. Ele se
împart în două categorii, după importanţa operaţiuni-
lor. Astfel, în prima categorie intră biurourile vamale
din Bucureşti, Intrepozite, Galaţi-Doc, Constanţa şi
Cernăuţi, etc.

Celelalte biurouri vamale, de categoria Ii-a, sunt
aşezate aproape toate pe frontieră. Binrouiile vamale
sunt grupate în 12 circumscripţii vamale, puse sub
controlul a câte unui inspector de circumscripţie.

Delimitarea circumscripţiilor, fixarea reşedinţei lor,
precum şi înfiinţarea, mutarea, desfiinţarea şi clasi-
ficarea biurourilor vamale se face prin decizie ministe-
rială. Tot astfel se pot înfiinţa posturi vamale per-
manente sau provizorii pe diferite puncte ale fron-
tierii. Personalul exterior al vămilor se compune din
inspectori generali vamali, inspectori de circumscripţie,
administratori vamali, şefi de vamă, controlori,
taxatori şi impiegaţi.

Inspectorul general vamal, controlează activitatea
inspectorilor, şi stă la dispoziţia Direcţiei pentru
cercetări speciale.

Inspectorul d& circumscripţie are atribuţiunea de a
inspecta şi verifica 'gestiunea administratorilor şi
a şefilor de vamă şi tot serviciul în general. El ia toate
măsurile pentru supravegherea vamală a frontierii.

Administratorii vamali şi şefii de vamă au condu-
cerea şi supravegherea, pe răspunderea lor personală,
a biurourilor vamale de întâia şi a doua categorie.

Controlorul vamal are atribuţiunea să verifice
taxările fiecărei declaraţumi, atât în ce priveşte
aplicarea tarifului cât şi în ce priveşte calculul
tuturor drepturilor; el verifică de asemenea justa
aplicate a dispoziţiuuilor legale, regulamentare şi
administrative.

Taxatorul are atribuţiunea să constate originea,
natura, felul, cantitatea şi valoarea mărfurilor şi. să
stabilească drepturile ce urmează să se încaseze.

Impiegaţii execută toate lucrările de biurou şi de
supraveghere cu care sunt însărcinaţi de capii lor
ierarhici,

Bi-nrourile de vămuire, şi expediţie

îu organizarea noastră vamală a trebuit să se regle-
menteze şi funcţionarea acestor biurouri, a căror nece-
sitate s'a dovedit imperioasă, mai ales după răsboiu,
ca urmare a intensificării comerţului exterior.

Acestea funcţionează ca intermediari între biurourile
vamale ale Ministerului de Finanţe şi publicul care
nu este familiarizat cu tariful vamal, îndeplinind
toate formalităţile de vămuire, în. schimbul unui
comision, stabilit printr'un tarif maximal.

Sunt trei categorii de asemenea biurouri:
1. Biurouri de vămuire şi expediţie ale iustitu-

ţiunilor de Stat, cum sunt: C.F.R., P.T,T. şi P.C.A.,
îndeplinind operaţiunile de vămuire din oficiu ca

servicii publice, obligaţia lor fiind un corolar ai
contractului de transport.

2. Societăţi şi agenţii de navigaţie—firme parti-
culare de transporturi internaţionale — cari obţin
autorizaţii de a îndeplini formalităţi de vămuire dela
Ministerul Finanţelor,

3. Biurouri particulare de vămuire şi expediţie,
funcţionând tot pe baza unei autorizaţii speciale.

Biurourile particulare, deşi au scop luciativ, sunt
învestite cu un caracter semi-oficial, fiind consi-
derate ca organe auxiliare ale biurourilor vamale.

PRUMURILE VAMALE

Mărfurile venind din străinătate nu pot intra. în
România decât pe drumurile vamale autorizate de
Direcţia Vămilor.

Mărfurile trebuesc transportate direct dela punctul
de frontieră la biroul vamal cel mai apropiat. Orice
transportare a lor în vreo casă, han, cârciumă, este
considerată contrabandă.

In traficul pe uscat

Mărfurile sosite pe Căile Ferate suut prezentate
de organele acestora la primul biurou vamal de fron-
tieră. Conform Convenţiei dela Berna şi regulamentu-
lui de transport, Căile Ferate trebue să îngrijească
de îndeplinirea formalităţilor vamale, întru cât aceste
formalităţi constitue un corolar al contractului de
transport.

Coletele cari se vămuesc la frontieră, se descarcă
în magaziile Căilor Ferate, iar mărfurile destinate
a fi descărcate la un biurou vamal din interiorul ţării
se transportă în vagoane plumbuite de vamă şi
Calea Ferată.

Mărfurile sosite în trafic combinat pe 'apă şi uscEtt,
sunt prevăzute cu plumburi şi însoţite de funcţio-
nari vamali până la predarea lor în primirea organe-
lor Căilor Ferate.

Mărfurile neînsoţite de scrisorile de trăsură, nici
înscrise în foile recapitulative sunt considerate măr-
furi de contrabandă.

In traficul pe apă

Căpitanii, patronii sau agenţii vaselor sunt datori
ca în termen de 24 de ore dela acostarea îu port sau
schelă, pentru a descărca mărfuri streine sau indigene,
să depună la biuroul vamal manifestul respectiv.

Manifestul este statul, adică situaţia generală a
încărcământului. Manifestul trebue să cuprindă nu-
mărul, mărcile, greutatea brută a coletelor, mărfu-
rilor ce conţin şi numărul poliţelor de încărcare,

Manifestele sunt de două feluri: a) manifestele ge-
nerale, referitoare la întregul încărcământ, al căror
original se prezintă spre viză atât la biuroul vamal
al primului port românesc de sosire, cât şi la cele
următoare, urmând a fi reţinut la ultimul biurou
vamal; b) manifestele parţiale de descărcare sunt ex-
trase din manifestele generale, conţinând numai spe-
cificarea mărfurilor cari se descaracă într'iiu anumit
port.
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Controlul încârcamântuliii. Organele vamale pot vi-
zita oricând vasele pentru a controla dacă încărcă-
mântul corespunde manifestului.

Legea vămilor prevede o serie de sancţiuni ce se
aplică în cazul constatării unor deosebiri între ma-
nifest şi încărcământ.

Vama poate pune plumburi sau sigilii la magaziile
vasului şi poştă, iar funcţionarii au însărcinarea
supravegherii vamale, atât vaselor care urmează
să descarce, cât şi celor în transit,

Acostarea vaselor străine la malurile româneşti şi
intrarea lor din apele internaţionale îti apele interioare
afe ţării, sunt permise numai ziua şi la locurile de-
semnate de vamă, în înţelegere cu căpitănia portului,

Articolele de hrană şi îmbrăcăminte ale echipajului,
proviziile destinate a fi consumate în timpul cursei
ca şi combustibilul necesar vasului, sunt scutite de
plata drepturilor de vamă,

Pentru toate acestea, căpitanii sunt obligaţi să de-
pună vămii declaraţii, în decurs de 24 ore dela sosire.

Vasele de răsboiu nu sunt obligate însă la aceste
formalităţi.

In traficul aerian
-Mărfurile sosite sau plecate pe calea aerului sunt

supuse aceluiaşi regim ca şi cele sosite sau plecate pe
apă sau pe uscat.

Iu vederea controlului lor, legea vămilor pretinde
oricărei aeronave o serie de acte: carnet de drum,
manifest de încărcare, declaraţie de provizii de bord,

Aeronavele im pot pleca sau aterisa decât pe un
aerodrom vamal, unde funcţionează permanent un
serviciu vamal.

Regimul Caietelor Poştale

Statul având dreptul de monopol pentru transportai
corespondenţii şi al coletelor până la 5 kg. conform
legii telegrafice, telefonice şi poştale cât şi convenţiei
poştale universale, s'au prevăzut formalităţi lesnici-
oase de vămuire ce se efectuează din oficiu, fără
amestecul particularului interesat, controlul şi taxarea
îacându-se automat de funcţionarii vamali, în prezenţa
funcţionarilor poştali.

Coletele poştale şi sacii închişi, conţinând pachete
sub benzi sau plicuri cu probe de mărfuri, sunt expe-
diate, însoţite de acte de transit dela frontieră, până
la oficiile poştale din interior, unde sunt biurouri
vamale, şi cercetate de funcţionarul vamal, în asi-
stenţa funcţionarilor poştali.

In caz de bănuială că plicurile cu corespondenţă
propriu zisă ar conţine mărfuri sau valori, funcţio-
narul poştal avizează pe destinatar, în prezenţa căruia
deschide scrisoarea.

INTREPOZITELE

Intrepozitul vamal este locul • unde pot fi depuse,
temporar, măifurile străine, în vedeiea importului,
exportului sau tranşatului, fără a se achita imediat
drepturile Statului, Printr'o ficţiune creată de le-
giuitor, mărfurile admise în întrepozite sunt con-
siderate ca fiind în afară de cuprinsul ţării.

Dreptul de a crea şi exploata întrepozite vamale
aparţine exclusiv Ministerului de Finanţe, fiind vorba,

de un drept regalian. Intrepozitele sunt de două
feluri :-

1. Intrepozitul real este acela care este accesibil
oricui, pentru mărfurile ce-i sunt destinate, fiind pus
sub supravegherea şi administraţia permanentă a
biuroului vamal, El poate fi exploatat direct de Minis-
terul de Finanţe sau arendat, eu anumite candiţiuni.

2, IntrcpoziUil nondnal este acela în care un se pot
depune decât mărfuri omogene, cu volum sau greutate
mare, aparţinând aceluiaşi proprietar, care garantează
drepturile ce s'ar cuveni Statului,

El nu se poate înfiinţa decât pe lângă vămile unde
există intrepozite reale şi numai dacă acestea sunt
insuficiente.

FORMALITĂŢILE VAMALE

Declaraţiunea vamală. Nici un import sau export
de mărfuri nu se poate face, dacă nu se prezintă
biuroului vamal, unde urmează a se îndeplini forma-
lităţile de vămuire, o declaraţie amănunţită, în care
să se specifice următoarele elemente: felul, greutatea,
măsura, numărul şi valoarea fiecărui produs în parte,
după cum urmează a fi taxat pe greutate, pe măsură,
pe număr sau pe valoare.

Declaraţiunea vamală conţine împreună cu nu-
mele produselor şi elementele ce servesc la verifica-
rea şi taxarea lor.

Declaraţiile se fac de destinatarii mărfurilor, la
import şi de prezentatorii mărfurilor, la export, sau
de biiirourile de vămuire autorizate ca mandatare
ale acestora. Declaraţiunile se fac în dublu exemplar,
completâudu-se şi un buletin de control statistic şi
se anexează scrisorile de trăsură, poliţele de încăr-
care (conosamentele), facturile originale şi certifi-
catele de origina mărfurilor.

Toate acestea sunt formalităţi pur tehnice. Decla-
raţiile se înregistrează, în ordinea prezentării, îutr'un
registru special.

Taxele se datorează din momentul înregistrării
declaraţiilor.

Verificarea mărfurilor se face în prezenţa declaiau-
ţilor sau în lipsă, dacă nu se prezintă în termen de
5 zile dela depunerea declaraţiei.

Stabilirea drepturilor Statului se face de taxatori,
pe baza verificărilor personale.

Declarantul nemulţumit de taxare se poate adresa
administratorului sati şefului vămii, pentru a
dispune asupra articolului din tarif şi a taxelor ce
urmează a se aplica.

Dacă este nemulţumit cu soluţia dată, poate face
contestaţie la Comisia de Experţi de pe lângă Direcţia
Vămilor.

Iu caz de neplată a drepturilor datorate, mărfurile
constitue gajul Statului, creanţa sa având un caracter
real. E!e trebuesc ridicate în termen de 5 zile libere
dela plata drepturilor. In cazurile de foiţă majoră,
termenul acesta se poate prelungi.

După expirarea lui, drepturile sunt datorate din
nou şi începe să curgă termenul de cădere în rebut.

Taxarea obiectelor pentru uzul personal al călăto-
rilor se face după o procedură simplificată. Aceştia
sunt obligaţi să prezinte singuri aceste obiecte. Cele
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pe caii nit le prezintă sunt privite ea nedeclarate,
aplicându-Ji-se pe lângă drepturile de vamă amenda
corespunzătoare.

Părăsirea mărfurilor hi vamă. Mărfurile părăsite de
bună voie de către proprietari devin proprietatea
Statului, şi sunt vândute la licitaţie după o întreagă
procedură, pentru ca Statul să se despăgubească cu
drepturile de vamă.

Decluraţiutiea de părăsire trebue să fie expresă din
partea titularului mărfii.

Căderea mărfurilor in rebut se produce dacă după
30 zile dela intrarea şi înscrierea lor în registrul de
niagare, nu s'a depus nici un fel de declaraţie. Ea
operează, numai prin efectul legii, în urmadesintere-
sithii titularului, transferând proprietatea dela titu-
larul mărfii la Stat. Este o procedură de executare a
gaj uliii pentru realizarea creanţei care grevează marfa.
Se procedează la vindere prin licitaţie ca şi pentru
mărfurile părăsite, după ce s'au făcut publicaţii şi
s'an înştiinţat proprietarii să se prezinte în termen de
15 zile. Incitaţiile se ţin după o procedură specială,
derogatorie dela legea contabilităţii publice, clin cauza
frecvenţii acestor vânzări şi a cantităţilor restrânse
de mărfuri.

Sistemul dmwback-'idiii, adică admiterea temporară
a materiilor prime pentru a fi industrializate în ţara,
este cunoscut de legea noastră vamală. Bl se
realizează în mod practic restituindu-se la export
drepturile percepute, la in rare.

Dreptul la drawback nu se acordă în mod global,
pe categorii de mărfuri, i individual.

Scutirea mostrelor fără valoare comercială este
admisă de legea noastră vamală. Pentru mostrele cu
valoare comercială, importate în mod provizoriu,
legea impune consemnarea taxelor, cari se restitue la
scoaterea din ţară.

Transitarea mărfurilor este permisă prin orice
mijloc de transport pe uscat, pe apă sau prin aer,
afară, de cete prohibite cari nu pot fi admise în tiansit
decât cu autorizaţia Direcţiei Vămilor, şi de arme şi
îminiţiuni pentru cari este necesară încuviinţarea
Consiliului de Miniştri.

Mărfurile în transit fiind scutite de orice taxe,
legea a luat o serie de .măsuri pentru prevenirea
infracţiunilor ce s'at putea produce cu ocazia tiansi-
tulni, adică importul fraudulos al mărfurilor străine.

Cabotajul, adică transportul pe apa al mărfurilor
indigene sau indigenate dela un port al României la
alt port al României, este admis fără plata drepturilor
de import sau export.

Pentru împiedecarea exportului fraudulos al acestor
mărfuri, legea înstitue o serie de formalităţi şi veri-
ficări, cari sunt simplificate numai pentru anumite
produse.

SUPRAVEGHEREA VAMALA A GRANIŢELOR

Supravegherea vamală a graniţelor se face de către
funcţionarii vamali ca şi de corpul grănicerilor care,
din acest punct de vedere, se află sub ordinele Mi-
nisterului de Finanţe.

Supravegherea se face atât pe linia de frontieră
cât şî pe zona de frontieră până la 10 km spre

interior, care se poate extinde la nevoie, prin decret
regal, până la 25 km.

Funcţionarii vamali exercită dreptul de control şi
supraveghere atât pe linie cât şi înăuntrul zonei de
frontieră, ei fiind permanent în exerciţiul func-
ţiunii.

In scopul exercitării serviciului de pază, legea
vămilor stabileşte în favoarea Statului o servitute
de trecere asupra proprietăţilor particularilor din
zona de frontieră, aceştia neputând pune piedecă
liberei circulaţii, nici ridica construcţii care să îm-
piedece circulaţia între posturile de pază.

Pentru prevenirea infracţiunilor, legea interzice
instalarea de fabrici, depozite, hoteluri, prăvălii, în
locuri izolate, fără autorizaţia specială a Ministerului
de Finanţe.

REPRIMAREA INI'KACŢIIlNII,OR.

In sistemul românesc, legea vămilor reglementează
nu numai principiile de funcţionare a acestora, ci
şi infracţiunile vamale şi modul lor de judecare.
Principiile acestea care se integrează într'un conten-
cios represiv fiscal, au fost expuse la locul respectiv.

In materie vamală, se disting două categorii de
infracţiuni: contravenţiiini şi contrabande.

1. Coniravenţittnea, sancţionată numai din punct
de vedere fiscal, are ca element esenţial nepotrivirea
dintre arătările unei declaraţiuni şi constatările vămii,
atunci când din această nepotrivire rezultă prejudi-
cii pentru Stat, atât din punct de vedere al plăţii
drepturilor cât şi al respectului măsurilor care orân-
duiesc circulaţia internaţională a mărfurilor.

Contravenţiunea se pedepseşte cu o amendă care
reprezintă, pe lângă plata drepturilor datorate, de
2 sau de 3 ori valoarea lor.

Când mărfurile care au făcut obiectul contravenţiei
sunt prohibite, li se aplică confiscarea şi o amendă
egală cu valoarea lor. De notat că amenda se calcu-
lează nu numai la drepturile prevăzute în tariful
vamal, ci şi la celelalte impozite percepute prin inter-
mediul vămilor, cum sunt: cifra de afaceri, impo-
zitul de consumaţie, taxele de timbru.

Pentru garantarea încasării amenzilor, vama are
un drept de- retsnfiune asupra mărfurilor contrave-
nientului.

2. Contrabanda este un delict mixt, fiscal şi penat
totdeodată. Natura juridică a delictului este contro-
versata.

Principial, se numeşte contrabandă orice impoit
sau export clandestin, încercat sau săvârşit, fie
prin punctele vamale, fie în afara lor, Jurisprudenţa
consideră ca element esenţial al contrabandei pro-
piu zise, lipsa declaraţiei vamale la importul sau
exportul mărfurilor, Prin extensiune, legea vămilor
consideră contrabande şi contravenţiile nedescope-
rite în momentul săvârşirii lor, legiuitorul prezu-
mând, în acest caz, complicitatea organelor vamale.
Contrabanda prezintă caracteristica de a fi singurul
delict care nu implică intenţia frauduloasă. Ea se
constituie prin simpla săvârşire a faptului.

Ca şi contravenţiunea, contrabanda se constată
printr'un proces verbal redactat în asistenţa orga-
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uelov vamale ale punctului cel mai apropiat de
locul unde s'a săvârşit sau descoperit infracţiunea
şi se trimite Ministerului de Finanţe, care are lati-
tudinea să-1 aprobe, să-1 reformeze sau să-1 anuleze.

Până la valoarea de 5.000 lei procesele verbale se
î'esolvă de către Direcţia Vămilor, dela 5.000—300.000
lei de către Comisiunea Centrală Vamală, iar peste
300.000 lei de ministrul de Finanţe, cu avisul
Co misiunii

Prin derogare de la principiul că t le critninel
Lient le civil en etat», acţiunea penală nu ia naş-
tere decât în urma aprobării procesului verbal şi
c-ste independentă de cea civilă.

Cuantumul amenzilor aplicate pentru contrabandă

variază după, circumstanţe—de 3 sau de 5 ori
prejudiciul încercat de Stat, — considerându-se agra-
vant faptul comis prin locuri ascunse, unde controlul
vamal este anevoios.

Ca şi la contravenţumi, amenzile sunt datorate
osebit de dieptuiile cuvenite Statului.

Amenda se transformă în închisoare în ca/, de
insolvabilitate a infractorului, deosebit de închisoarea
aplicată pentru delictul în sine, în urma acţiunii
ministerului public,

In afară de amendă, legea noastră vamală pre-
vede închisoare cu caracter penal, dela o lună la
•i ani. Dacă delicvenţii au avut arme asupra lor,
cuantumul pedepsei variază dela 6 luni la 3 ani.

i. r.

r,UI PJţTRU ŞCHIOPI)!,
DOMN AT, JIOJ.DOVHI, 1574—1597
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EVOLUŢIA ORGANIZAŢIEI FINANCIARE
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ORGANIC

Dintre toate problemele relative ]& vechea noastră
organizare financiară; cea mai importantă prin re-
percusiunile ei de ordin social economic, este fără
îndoială aceia, a repartiţiei sociale a diferitelor sar-
cini fiscale.

Deslegarea acestei probleme atât de strâns legată
de aspectele sociale ale vieţii noastre trecute, întâm-
pină greutăţi deosebit de mari ce izvorăsc nu numai
din lipsa de date precise ci şi din confuzia care dom-
neşte în lămurirea staţilor sociale'din acele vremi,

Putem totuşi preciza că acele dări ce-şi trăgeau
obârşia din fapte şi împrejurări anterioare organi-
zării Statului, se aplicau într'o măsură de egalitate
principială tuturor locuitorilor ţării. De pildă, plă-
teau vamă toţi cei ce făceau negoţ prin ţările noa-
stre, localnici ca şi străini, boieri ca şi ţărani, dar
egalitatea era numai principială căci, ca şi azi, tra-
tate şi hrisoave domneşti acordau scăderi sau scu-
tiri de dări. Nu avem decât să amintim, ca dovadă,
privilegiul acordat de Vlaicu Vodă la 1368 neguţă-
torilor braşoveni. Tot aşa plăteau gloabă toţi cei ce
încălcau obiceiul pământului, ori şi care ar fi fost
situaţia lor socială. Dar şi în aceste cazuri existau
numeroase scutiri domneşti. In sfârşit dijmele, cari
izvorau din drepturile de proprietate asupra pămân-
tului erau obligatorii pentru oricine dar în raport cu
venitul avut. Sunt numeroase documente cari dau scu-
tiri parţiales au totale de plata dijmelor, ştim însă că
de cele mai multe ori, o scutire de dijmă acordată
unui sat nu însemna în fond decât schimbarea de-
stinaţiei sale, în. favorul unei mănăstiri sau a unui
boier. De altfel, dăruirea unui sat unei mănăstiri sau
unui slujitor nu însemna, în fond, decât crearea, pe
seama acestora, a unor venituri din dijmele cuvenite
domniei, din acel sat. Sunt şi cazuri însă în care bene-
ficiarii scutirii domneşti sunt înşişi locuitorii satului.'1
Acestea sunt cazurile înfiinţărilor de slobozii.

Toate acele dâri, ce s'au introdus după închegarea
Statului, nu au mai însemnat însă o repartizare so-
cială egal distribuită, nici cel puţin principial, asupra
tuturor locuitorilor.

In special birul, dare ce a fost introdusă ca urmare
fiscală a suzeranităţii turceşti şi haraciului, nu va

apăsa în mod egal asupra tuturor claselor sociale.
Această dare era plătită numai de «pătura de jos a.
populaţiei»x).

Totuşi documente mai târzii par să arate că şi
boierii, cel puţin în calitatea lor de proprietari de pă-
mânt, plăteau birul într'o formă specială lor, «birul
cnezesc» sau «birul nemeşesc ».

De altfel, tot atât de complicată este şi problema
dacă boierii plăteau dijmele sau nu. In starea actuala
a cercetărilor, concluzia cea mai probabilă pare să fie
aceia că tiu erau scutiţi de dări, cu excepţia bitului,
decât marii dregători, boierii funcţionari ai ţării, cari
încep să formeze, încă din al XVI-lea secol, o clasă,
aparte din ce în ce mai puternică.

Dar în afară de aceste inegalităţi de drept, evoluţia
socială care va trece toată puterea Statului în mâinile
acelei clase de mari dregători amintită, va duce la
inegalităţi şi mai mari de fapt. Tocmeli particulare,,
învoeli determinate de trecerea personală a diferi-
ţilor boieri, au creat sistemul «rumptorilor » adică al
impunerilor «pe rupte» în care fiecare şi mai ales,
marii boieri cu satele de sub protecţia lor, plăteau cât
se învoiait, cât de puţin putea obţine obrazul cin-
stitului boier.

Existau şi, scutiri fiscale ce favorizau clerul sau
aşezămintele mănăstireşti, dar acestea nu erau su-
puse unor reguli fixe ci bunului plac al Domnului sau
nevoilor fiscale, mai mult sau mai puţin snari.

Mai târziu, scutirea de dări, privilegiu al marilor
dregători, se va întinde, sub forma unor uşurări,,
şi asupra funcţionarilor mai mici ai domniei cari,
dacă nu vor obţine să nu plătească nimic, ajung
totuşi, variind dela Domnie la Domnie, să plătească,
după acorduri personale, cât mai puţin.

Secole de-a-randul nu se pot lămuri în această si-
tuaţie reguli generale, Totuşi se poate vedea cum,
domnie de domnie, boierimea cea mare se liberează,
de dări.

Cea dintâi încercare de reformă, de stabilire pre-
cisă a cine trebue să plătească şi cine nu, s'a făcut
de către Constantin Mavrocordat în legătură cu re-
forma sa social-financiară. Acesta, organizând pentru,
prima dată o clasă boiereasca fixă, scuteşte de plata
oricărui impozit pe boierii dregători în funcţiune,
eşiţi din funcţiune şi pe descendenţii lor, în vreme c&

. !) I, Vlâdeseu, Despre dări sau impozite, pag. 54.
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impune la dări, la fel cu toată lumea, întreaga boie-
rime de ţară, eşită de mult din rosturile administrative.

Numai Regulamentul Organic' va desfiinţa odată
cu dijmele, privilegiul financiar al clasei boiereşti de
dregători, privilegiu introdus oficial în ţările noastre
numai din timpurile fanarioţilor.

Cisla
Trecutul românesc nu cunoaşte biueîuţeles nici

administraţii financiare, nici roluri, într'uri cuvânt,
niciuna din formele de organizare financiară din
zilele noastre. Deci sistemul încasărilor va fi trebuit
să fie altul, cu totul deosebit.

Impozitele, se percepeau în sistemul cislei (siv.
luicrt0-număr). Acest sistem consta îu «aruncarea»
unei anumite cote asupra unei grupe întregi de platnici,
de obicei un sat, care răspundea de plata integrală
a sumei,

Acest sistem financiar, în care comunitatea garanta
plata individuală, a fost izvorul generator a numeroase
transformări sociale. Intr'adevăr individul se găsea
în tnod fatal legat de colectivitate, cu garanţia tu-
turor bunurilor sale, căci comunitatea şi numai ea,
plătea dările, socotindu-se însă îu administraţia sa,
.solidară cu toţi membrii săi.

.De aci indivi/iuiiea ţăranilor proprietari şi mai
ales acea legătură cu pământul a ţăranilor din satele
boiereşti unde dările erau plătite solidar pentru toţi,
de către proprietarul moşiei care neputând tolera
scăderea numărului platnicilor de fapt —căci aceasta
nu scădea suma plătită de el — a cerut şi a obţinut
legătura cu pământul.

lata deci care era rostul acelor documente de le-
gătură cu pământul, între cari cel a lui Mihai Viteazul
este numai cel mai cunoscut. Documentele acestea,
urmând unor mari şi frecvente spargeri de sate, cum
au. fost de pildă cele din 1595, nu însemnau decât
110 ui orânduri financiare, noui măsuri pentru a se putea
fixa din nou cisla, în scurt, orânduiri financiare ase-
mănătoare recensămiutelor din zilele noastre. Chiar
cultivatorii liberi nu se puteau imita din satul lor
decât după ce-şi regulau cisla şi atunci chiar, erau
datori să arate unde se duc ca să li să poată fixa
cisla acolo.

Dar dacă răspunderea pentru dări era colectivă,
impozitul era totuşi individual. In interiorul orga-
nismului social primar, în sat, cisla se repartiza după
«feţe».

In ceea ce priveşte procedura, un hrisov dela
Petru al II-lea cel Tânăr din 1559, arată lămurit că
cisluitorul deosebea pe locuitorii mai bogaţi de cei
sătaci « skomahi » lucrători cu palmele, cari plăteau
mult mai puţin.

Mai târziu aflăm plata impozitelor «pe nume»,
care, îu fond, nu era decât o formă redusă de cislă,
iar târziu de tot, în vremea lui Ion Caiagea, găsim
celule fiscale de cinci birnici sub numele de
«'I,iude »,

Deşi încercări de substituire a răspunderii perso-
nale la impozite s'au ivit încă din vremurile Fa-
narioţilor şi chiar mai dinainte, din vremea lui Gheor-
ghe Duca, care a introdus «hârtiile» de plata bi-

rului, totuşi numai Regulamentul Organic a putut
stabili darea cu totul personală.

Perceperea ilarilor

Vechile noastre dări se percepeau în trei feluri: în
natură, în bani şi în muncă.

In natură se percepeau cele mai vechi şi cele mai
multe dări, dijmele, Perceptorii acestor dări erau
clucerul pentru cereale şi slugerul pentru vite. Func-
ţionarii mai mici erau în Muntenia cablării sau gă-
letarii, vameşii de albine, vinarii şi jâinarii, iar în
Moldova, mai ales, deseinicii şi ilişarii.

Impozitele în numerar erau birul, gloabele, ca şi
taxele vamale.

Veniturile Domniei se strângeau de către marele
vistier, iar mai târziu va apărea, îu special pentru
vămi, marele vameş. Funcţionarii inferiori erau pentru
impozitele speciale, globnicii şi vameşii, iar pentru
biruri ispravnicii de ptdef, Urării, iar în vremurile
fanariote, atunci când apar «sântele», nsameşii».

Şi impozitele în natură şi cele în bani se arendau
însă la particulari, care în schimbul arendei plătite,
îşi încasau dela localnici cheltuelile ca şi câştigul lor.

Iu muncă se plăteau bine înţeles prestaţiile cu a
căror împlinire se ocupau funcţionarii administrativi
locali.

Până târziu, în secolul al XVII-lea nu se află,
bineînţeles, situaţii de încasări- sau de clieltueli după
cum nu existau registre, conturi, în care sa se treacă
ce a plătit sau ce mai are de plătit fiecare. Cea mai
veche însemnare financiară este un «catastih de
cisle )) care se păstrează din vremea lui Petru Şchiopul.
Dar aceste catastihe, chiar atunci când se ţineau, aveau
un caracter cu totul personal, aparţineau domniei
respective, şi nu întâlnim niciodată urme de con-
tinuitate.

In ceea ce priveşte responsabilitatea funcţiona-
rilor domneşti, nu pentru întrebuinţarea veniturilor
ţării, căci de aceasta nici nu putea fi vorba, cj pentru
abuzurile ce le-ar fi putut face îu încasarea şi trans-
miteiea lor vistieriei, ştim că nu existau iegule precis
determinate.

Perceptorii, de cele mai multe ori arendaşi, tre-
buind foarte adesea să dea cât mai repede şi cât mai
mari venituri, nu se sîiau astfel «să apuce » un sat
pentru altul, să jupoaie pe unul ce plătise pentru
altul ce nu dase nimic. Intr'un cuvânt, încasarea
dărilor era o năpastă, iar birnicii adesea jefuitori
curaţi.

Sunt numeroase documente în care Domnul de-
saprobă aceste «mâncătorii» particulare, dar nu
exista o responsabilitate civilă şi pecuniară de des-
păgubire, nici a particularilor nedreptăţiţi şi nici a
Statului îu caz de fraude. Când se ajungea până
la pedeapsă, aceasta putea fi cel mult corporală sau
însemna în stâişit confiscarea averii.

Cu toate că uneori vedem deosebiudu-se în docu-
mente veniturile ţării de veniturile domniei, nu se
poate preciza nimic asupra deosebirilor ce ar fi
existat între cele două cămări. Ştiin doar atât că
reforma lui Constantin Mavrocordat a unificat într'o .
singură cămară «cea domnească» toate veniturile,
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după cum mai târziu Regulamentul Organic le-a
separat definitiv, fixând Domnului o listă civilă.

Reformele pur teoretice ale lui Constantin Mavo-
cordat n'au reprezentat aproape nici o realitate în
sistemul financiar, al acelor vremi; astfel că cea
dintâi reformă financiară reală a Principatelor s'a
făcut de abia sula Regulamentele Organice cari în-
seamnă, cel dintâi pas de europenizare a .administra-
ţiei noastre financiare, dar şi de părăsire a liniilor
noastre tradiţionale, fli \h

EPOCA IUÎGUT,AMIÎNTEr.,Oll OHOANICB

Regulamentele Organice aplicabile în Muntenia
dela Iulie 1831 iar în Moldova dela 10 Ianuarie 1832,
introduc în Principatele Româneşti o organizare ad-
ministrativa şi .îhianctară necunoscută până atunci.

I?,le separă veniturile ţării de lista civila a dom-
nitorului şi, acorda Obşteştei Adunări dreptul de a
încuviinţa perceperea dărilor şi facerea cheltiielilor.

Ambele regulamente stabilesc cari vor fi cheltue-
lile statornice ale Principatelor precum şi veniturile
rânduite a le preîntâmpina şi cari nu puteau fi în-
trebuinţate pentru alte scopuri. Ele stabilesc «chipul
contabilităţii casei vistieriei, adică a ţinerii şi dării
socotelilor cu bună, orâiaduîală»,

Vistierul era făcut responsabil pentru toţi casierii
orânduiţi în slujba vistieriei şi pentru toţi sameşii
judeţelor,

S'a pus ordine în scripte. Toţi casierii primeau la
începutul anului financiar câte trei coudice smintite
semnate de controlorul vistieriei şi cu pecetia Dom-
nului ; într'ivua se mscriavi toate sumele primite în
ordinea primirilor, în alta toate sumele ce se plăteau
şi în a treia chitanţele primitorilor cu însemnarea
sumei primite şi pricina plăţii.

L,B, sfârşitul fiecărui trimestru, toţi slujbaşii în-
sărcinaţi cu perceperea venitului şi plata cheltuelilor
trebuiau sâ trimeată la vistierie socoteala lor, I,a
rândul lui vistierul înainta Domnului tot la sfârşitul
trimestrului un raport asupra vistieriei. Raportul era
trimis de Domn în cercetarea a şase boieri, aleşi în
fiecare au de către Obşteasca Adunare, care după ce
uneori cercetau situaţia vistieriei, îl înapoia Dom-
nului cu observările făcute, Domnul păstra aceste
raporturi îti «CanţeJaria» sa, pentru ca la sfârşitul
anului să le trimită către Obşteasca Adunare, dim-
preună cu toate socotelile anului. Mai exista un aşa
zis control obştesc, care consta în cercetarea amă-
nunţită a tuturor veniturilor şi cheltuelilor, exer-
citat de funcţionari speciali, anume de un şef con-
trolor, de doî şefi de mese, două ajutoare a acestora,
şase scriitori şi doi cinovnici,

Tot ..prin Regulamentele Organice se introduce,
.pentru prima oară în ţările noastre, controlul parla-
mentar al veniturilor şi cheltiielilor, dat în căderea
Adunării Obşteşti. Adunarea dădea socotelile pri-
mite în cercetarea imor comisii alcătuite «dintre
mădularele sale», sau putea să le cerceteze de faţă
cu toţii, Rezultatul controlului era supus Domnului,

Spre deosebire, în Moldova, exista un Sfat Admi-
nistrativ care cerceta socotelile anului expirat,
înainte de a fi supuse de Domnitor Obşteştei Adunări.

Sfatul Administrativ era compus din: Marele Lo-
gofăt, Ministrul din lăttntru, ca prezident. Vistier-
nicul, Ministrul finanţelor şi Marele Postelnic, şeful
cancelariei Domnului.

In ceea ce priveşte responsabilitatea funcţionarilor
şi marilor Dregători pentru actele de. administrare şi
mânuire a fondurilor şi bunurilor publice uit exista
nici o autoritate judecătorească deosebită pentru ju-
decarea lor, A continuat să se aplice aceleaşi pedepse
penale privative de libertate şi despăgubiri civile,
ca şi în trecut.

In rezumat, prin inovaţiile şi înfăptuirile lor, Re-
gulamentele Organice inaugurează un sistem simplu
de înregistrare a operaţiunilor financiare, de încasări
şi plaţi, punând ordine în finanţele publice. Totuşi,
nu se introduseseră încă principiile dreptului bugetar
şi nici nu se organizase un organ de control jurisdic-
ţionaî, independent de administraţia care executa
prevederile financiare.

U11 nou progres în organizarea finanţelor româ-
neşti s'a făcut prin Convenţiunea de la Paris din 7
August 1858, care prevede pregătirea bugetului de
venituri şi cheltueli pentru fiecare an, prin îngri-
jirea Domnitorului respectiv şi punerea lui în apli-
care numai în urma votului Adunăiii.

EPOCA ORGANIZĂRII STATULUI ROMA??
MODERN

După unirea Principatelor, sub domnia lui Cuza-
Yodă, se întocmeşte pentru prima dată în Principate,
un regulament de contabilitate publică, promulgat
în 29 Noemviie î86o. F4 fusese alcătuit de minis-
trul de Finanţe Manolache Costache, după modelul
decretului asupra contabilităţii dela 1838 din Franţa,
Principiile bugetare introduse de acest regulament
sunt: universalitatea bugetară, specialitatea credi-
telor, limitarea cheltuelilor la creditele autorizate
prin buget, separaţiunea şi incompatibilitatea între
funcţiunile de administrator, ordonator şi aceia de
contabil, împărţirea mensuală a fondurilor.

Tot acest regulament organizează controlul admi-
nistrativ asupra operaţiunilor bugetare, prevăzând
înregistrarea la contabilitatea centrala a fiecărui
Minister a tuturor operaţiunilor relative la lichi-
dare, ordonanţarea şi plata cheltuelilor. Toţi mânui-
torii de bani publici erau puşi sub ordinele Minis-
terului de Finanţe, şi datori a da socoteală Ministerului
Controlului.

j] Se întăreşte controlul legislativ, miniştrii fiind
( obligaţi să înfăţişeze Adunării Elective, în fiecare
\ sesiune, socotelile anului precedent, împreună cu

actele justificative.
Executarea definitivă a bugetului vmvvi exerciţiu

făcea obiectul unei legi speciale.
Continuând seria de reforme în vederea organi-

zării politice şi administrative a ţării, în 1862 tot
Cuza-Vodă contopeşte cele două Visterii din Prin-
cipate, dând prima organizare administraţiei cen-
trale a Ministerului de Finanţe.

Organizaţiunea. iniţială â Ministerului de Finanţe
a suferit în intervalul de 70 de ani, schimbări totale,
trebuind să se adapteze situaţiuhii create prin lărgirea
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sferei' de acţiune a Statului, nouilor sisteme de im-
punere şi nouilor concepţiuui şi metode asupra con-
trolului girării avutului Statului.

Toate legile de organizare ale Ministerului de Fi-
nanţe înainte de răsboiu stabileau atât organizarea
administraţiei centrale cât şi organizarea serviciilor
exterioare.

La 1 Ianuarie 1865 se pune în aplicare prima lege
asupra contabilităţii generale a Statului, care a su-
ferit numeroase modificări timp de 30 de.ani, cât a
fost în vigoare. In 1893 i se face o. modificare esen-
ţială extinzându-se dispoziţiunile ei şi la celelalte
instituţii publice, nu numai la Stat. Se modifică de
asemenea normele privitoare la licitaţiile publice, la

'contabilitatea administraţiilor, garanţiile casierilor,
ete, Legea a fost din nou modificată în anul 1903.

După răsboiwl de întregire, populaţia şi teritoriul
dublându-se, prima grije o constituia întronarea unei
administraţiuni financiare concentrate, Trebuia un
aparat fiscal cu altă mentalitate, alte metode, şi
altă pregătire. Se simţea nevoia unei reorganizări
serioase a controlului aşezării şi perceperii impozi-
telor precum şi a serviciilor exterioare şi interioare
a Ministerului de Finanţe. Reformele înfăptuite au
fost dictate atât de aşezarea unor impozite pe baze
noi, din desvoltarea pe care a luat-o contribuţiuuile
directe după reforma din 1923 şi mai în urma impo-
zitele indirecte: taxele de consumaţie, alcoolul, cifra
de afaceri, etc, dar mai ales după stabilizare, prin
lărgirea.atribuţiuiiilor ce s'a dat Ministerului de Fi-
nanţe, în executarea bugetului general de venituri
şi cheltueli al Statului.

BUGETUL GENERAL Al, STATULUI

Normele privind întocmirea şi executarea bugetului
sunt prescrise de Constituţie, ca şi de legea mone-
tară din 1929. Legea contabilităţii nu face decât să
le desvolte.

In sistemul nostru financiar, legiuitorul a ţinut
să precizeze în texte pozitive normele privitoare la
pregătirea şi executarea actului de evaluare a chel-
tuelilor şi veniturilor, care este-bugetul Statului,
Funcţiunea aceasta esenţială şi plină de dificultăţi
a. fost dată • Ministerului de Finanţe. El este înve-
stit cu greaua sarcină- de a alcătui bugetul de veni-
turi, adică "a găsi resursele necesare şi de a-i face
să corespundă' cu bugetele • de cheltueli ale tuturor \
departamentelor.

Toate aceste atribuţiuni întinse pe care le are Mi-
nisterul de Finanţe asupra tuturor departamentelor,
serviciilor publice şi serviciilor de utilitate publică,
în scopul de a asigura prin controlul ce exercită,
.unitatea în aplicarea regulelor de bună gestiune a
averii publice, ordinea şi economia în executarea bu-
getului Statului sunt precizate de dispoziţiunile legii
-asupra contabilităţii publice care este şt o lege a
controlului bugetar. Ministerul de Finanţe are dreptul
•de control asupra tuturor legilor şi măsurilor pregă-
tite de celelalte departamente care dau loc .la sporiri
de cheltueli sau reduceri de venituri în bugetul ge-
neral al Statului. ;

Bugetul este definit de legea contabilităţii ca fiind
actul prin care sunt .prevăzute şi prealabil aprobate
veniturile şi cheltuelile anuale ale Statului şi tuturor
serviciilor publice, Anul financiar începe la 1 Aprilie
şi se sfârşeşte la 31 Martie al anului următor.

Plecare buget dă naştere la un exerciţiu, având
aceeaşi durată ca şi anul financiar, adică 12 luni,

CONSTITUIREA BT3GBTUI/0I
Legea Contabilităţii1 Publice, în titlul II, cristali-

zează principiile după care se constitue şi se aprobă
bugetul,

Fiecare minister sau administraţie depinzând de
Stat, înainte de a-şi întocmhproieetele definitive de
buget, sunt obligate să comunice, cel mai târziu
până la 1 Decemvrie, Ministerului de Finanţe, orice
propuneri uoui ar avea de făcut pentru bugetul viitor.
Ministerul Finanţelor supune aceste propuneri comi-
siunii tehnice bugetare, spre a-şi da avizul, după
care comunică ministerelor şi administraţiilor respec-
tive aprobarea sau respingerea propunerilor făcute.

Proiectele de buget trebue depuse la Ministerul
de Finanţe cel mai târziu până la 1 Ianuarie. Mi-
nisterul de Finanţe, după ce examinează proiectele
de buget, poate cere noui modificări, necesare echi-
librului bugetar.

Proiectele definitive trebuesc înaintate Ministerului
de Finanţe până la 15 Ianuarie, însoţite de expuneri
de motive amănunţite, atât pentru venituri cât şi
pentru cheltueli.

Pe baza proiectelor, ca şi a bugetului său propriu.
Ministerul Finanţelor întocmeşte bugetul general al
Statului, care după ce este aprobat de Consiliul de
miniştri, este trimis în deliberarea Adunării Depu-
taţilor cel mai târziu, până la 1 Martie.

In legea contabilităţii s'a desvoltat principiul din
legea monetară că Adunarea Deputaţilor nu • poate
să propue înfiinţarea de noui cheltueli. Deşi ar părea
că această măsură constitue o ştirbire a prerogativelor
Parlamentului, în realitate este o măsură care în-
lătură imixtiunea Parlamentului în atribuţiuiiile".pu-
terii executive.

Legea contabilităţii prevede posibilitatea pentru
guvern, că dacă bugetul nu se votează în timp util,
să îndeplinească toate ox>eraţiunile. relative ,1a veni-
turi şi cheltueli, prin decret regal,' conform tuge-
tului anultii precedent, dar fără să-1 poată aplica
mai mult de.un an,

EXECUTAREA BUGETULUI
încasarea venihirUor

Impozitele constitue principalul izvor de venituri
în bugetul Statului. Legea contabilităţii., prin art. 55,
repetă principiul pus de art, 109 din Constituţie —
după care nici un imporit de orice natură nu poate
fi aşezat şi împlinit, decât după ce va fi stabilit
prin lege,' Prin aceasta nu trebue să se înţeleagă
că legile organice de impozite trebuesc votate în- fie-
care an, ci numai ca punerea lor în aplicare trebue
autorizată expres îu fiecare an prin legea anuală de
finanţe, care aprobă-perceperea impozitelor şi veni-
turilor Statului.
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Ca o sancţiune a acestei reguli, legea contabilităţii,
în att, 57, prevede o dispoziţie, reprodusă la sfârşitul
fiecăxei legi de firmnţe, prin care se opreşte cu desă-
vârşire împlinirea altor contribuţîuni decât celor au-
torizate prin legea anuală ele finanţe, Pentru, func-
ţionarii abuzivi sunt prevăzute pedepse penate,
încasarea şi urmărirea impozitelor se face conform
legii pentru perceperea şi urmărirea veniturilor pu-
blice, numai pe baza ele titluri legale şi prin agenţii
competenţi ai Statului. Pentru orice încasare, agentul
însărcinat cu perceperea, liberează o recipisă. înca-
sarea impozitelor directe se notează de perceptor în
carnetul de impozite al contribuabilului, Ea este des-
cărcătoare pentru contribuabil1).

Repartizarea creditelor

Creditele necesare pentru cheltuelile fiecărui exer-
ciţiu se deschid prin legea anuală de finanţare,

In privinţa modalităţii în care se poate spori cuan-
tumul lor, legea contabilităţii stabileşte că alocaţin-
nile pentru personal nu vor putea îi sporite nici di-
rect, nici indirect, prin credite suplimentare iar fon-
durile pentru pensiunile sau gratificaţiile funcţiona-
rilor im se pot acoîda decât prin lege,

Pentru alocaţiile de materiale, deşi socotite ca
maxime, art. 72 prevede posibilitatea, în situaţiile
excepţionale, când creditele deschise au fost insufi-
ciente, să se deschidă printr'o lege de finanţe, cre-
dite suplimentare. Aceasta numai după patru luni
dela data aplicării, bugetului.

Miniştrii nu pot spori prin nici un mijloc suma
creditelor afectate cheltuelilor respective. Sub nici iin
motiv nu se pot face plăţi de personal dela materiale.

Creditele deschise pentru un exerciţiu nu pot fi
întrebuinţate Ia cheltuelile unui alt exerciţiu, nici
alocaţiile dela uu minister la altul sau dela un ar-
ticol la altul.

Pentru o mai bună ordonare a bugetului, s'a in-
trodus, bugetul interior de execuţie', întocmit de fie-
care minister în parte şi care cuprinde repartizarea
creditelor alocate, între diferitele servicii centrale şi
exterioare.

Angajarea, cheltuelilor

Angajarea unei cheltueli înseamnă autorizarea ei
de către organele prevăzute de legea Contabilităţii
Publice. Angajările de cheltueli trebue sâ se men-
ţină strict în marginea creditelor deschise. Miniştrii
ou pot face nici un fel de angajament fără credit
prealabil deschis. Mai mult încă, nici o cheltuială nu
poate fi angajata, • dacă nu există siguranţa că fur-
nitura sau lucrarea respectivă nu va putea fi ter-
minată, înlăuntrul exerciţiului curent, Art, 80 aduce
anumite excepţiuni, când pentru concesiuni, aren-
dări, construcţiuni, aprovizionări de muniţiuni şi fu-
raje, se pot angaja, de acord cu Ministerul de Fi-
nanţe, cheltueli pe un termen mai lung.

Se prevede îusâ" o restricţiune: angajamentele nu
pot să cuprindă, pentm bugetele -viitoare, credite

!) Pentru stabilirea, perceperea şi urmărirea impozitelor,
Vezi Rnc, Rom, I, Contenciosul Fiscal, pag, 222—330,

mari ca suina atribuită din bugetul în curs, în mo-
mentul încheierii contractului.

Lichidarea şi ordonanfarea cheltuelilor

După ce a fost angajată şi înainte de a fi plătită,
o cheltuială trebue să fie lichidată şi ordonanţată.
Prin lichidare se înţelege totalitatea operaţiunilor diu
care rezultă în mod cert şi legal drepturile dobân-
dite de creditori faţă de Stat. Lichidarea se face
de ministru sau de capul administraţiei respective,
cave are dreptul de ordonanţare, sau de către dele-
gatul său. Legea contabilităţii precizează ca dreptu-
rile cuvenite funcţionarilor publici încep a curge după
depunerea jurământului, din ziua instalării în ser-
viciu şi că retrîbuţiunile se lichidează lunar şi sunt
plătibile la 20 ale fiecărei luni,

Art, 119 defineşte ordonanţele de plată şi ordo-
nanţele de delegaţie cari sunt actele prin care mi-
niştrii sau capii administraţiilor dispun de creditele
cari le sunt deschise, ca ordonatori primari.

Iu baza ordonanţelor de delegaţie, emise pe nu-
mele lor, ordonatorii secundari, emit mandatele de
plată, în limitele creditelor prevăzute de ordonanţele
de delegaţie,

Ordonanţele şi mandatele de plată nu pot depăşi
marginile distribuţiei lunare a fondurilor şi mi pot
fi emise decât asupra unei singvite casierii publice.

Ordonanţele de plată trebue să poarte viza con-
silierului controlor, iar mandatele de plată viza şe-
fului contabilităţii de pe lângă administraţia finan-
ciară de încasări şi plăţi. Altfel nu vor fi achitate
de casieriile publice.

Legea prevede înregistrarea ordonanţelor şi man-
datelor de plată la serviciile de contabilitate, emi-
terea avizelor şi trimiterea lor, unul la mişcarea Fon-
durilor şi celălalt la Curtea de Conturi. Primul aviz,
după ce este înregistrat la Mişcarea Fondurilor şi
Direcţia Contabilităţii Generale a Statului, este tri-
mis administraţiei care urmează sa facă plata.

Plata cheltuelilor

Ministerul de Finanţe, prin Direcţia Mişcării Fon-
durilor îngrijeşte ca toate ordonanţele şi mandatele
de plată emise, să fie plătite de către Oficiile (le
casierii ale Statului în limita creditelor deschise şi
a distribuţiei mensuale a fondurilor disponibile, In
acest scop, Ministerul de Finanţe, întocmeşte de-
crete regale lunare de distribuţie a fondurilor, fixând
suinele în limita cărora fiecare Minister poate să dis-
pună prin ordonanţări.

In regulă generală nici o cheltuială a Statului nu
poate fi plătită de oficiile de casierii ale tezaurului
public fără ordonanţă sau mandat de plată prealabil,
emise de miniştrii sau de ordonatarii secundari. Ex-
cepţia o constitue plata datoriei publice în ţară şi
străinătate, şi plata pensiilor.

Casieriile publice sunt obligate de a verifica or-
donanţele şi mandatele de plată înainte de achi-
tarea lor, ragrijindu-se ca ele să poarte viza consi-
lierilor controlori sau a serviciului contabilităţii ad-
ministraţiei financiare, precum şi primirea avizelor
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şi concordanţa lor cu ordonanţele sau mandatele subsecretarii de stat pentru ministere; directorii
emise, şi identitatea celui în drept a primi banii, generali, consiliile de administraţie, comitetele, pentru

Art. 137 legiferează dreptul de refuz al plăţii -de administraţiile autonome; prefecţii, pvimarii, etc.
către casier când ordonanţa sau mandatul nu înde- J]b) Contabilii cari au rolul să verifice şî să înregistreze
plineşte condiţiunile legale. /^t^jte'bitele, să centralizeze în conturi averea, drepturile

Art. 138, 139 şi 140 reglementează poprirea în -'şi obligaţiunile Statului; directorii de contabilitate,
serviciilor şi ajutoarele lor.

c) Mânuitorii de bani sati de materiale cari au atrU
buţiunea să primească, păstreze şi să predea valo-
rile sau materialele, Aceştia sunt: casierii, admini-
stratorii financiari, şefii de depozite şi ateliere, etc.

favoarea terţilor a sumelor ce se plătesc de Stat,
Aceste sxime se depun Ia Casa de Depuneri,

CONTABILITATEA PUBLICĂ

Oricărei administrări şi mânuiri a banului public, tre-
bue să-i urmeze un control permanent şi darea unei
socoteli. In consecinţă, controlul finanţelor publice
este de o necontestată necesitate, constituind o impor-
tantă parte a sistemului financiar.

Controlul finanţelor publice îmbrăţişează aproape
întreaga activitate a administraţiei, fiindcă nu există
serviciu care să nu cheltuiască.

Toate dispoziţimiile privitoare la mânuirea ba-
m'lor publici, aplicabile atât finanţelor Statului, cât
şi judeţelor şi comunelor şi tuturor instituţiunilor
cu caracter public, sunt prevăzute în legea asupra
contabilităţii publice.

Pentru ţinerea socotelilor şi pentru învederarea si-
tuaţiunii generale a finanţelor publice, legea conta-
bilităţii publice prevede o serie de dispoziţiuni, dintre
cari mai importante simt următoarele:

1. I n v e n t a r u l averii publice. L e g e a ,
prin art, 2, impune întocmirea unui inventar general
al Patrimoniului Statului, în care trebue să se enu-
mere şi evalueze toate bunurile mobile şi imobile
precum şi toate drepturile şi obligaţiunile pe care
Statul le are faţă de terţi.

Acest inventar se întocmeşte în conformitate cu
Regulamentul special privitor la inventarierea pa-
trimoniului Statului, din 15 Martie 1930.

Această stabilire a activului averii Statului este
de cea mai mare importanţă şi obligativitatea ei nu
putea lipsi dintr'o lege care se referă la cârmuirea
finanţelor publice generale.

2. Contabilitatea în partidă dublă,
Contabilitatea înseamnă consemnarea în scripte, după
anumite reguli, a operaţiunilor relative la mânuirea
fondurilor şi materialelor.

Administraţia noastră publică a adoptat în această
privinţă sistemul contabilităţii în partidă dublă, în-
registrarea tuturor sumelor intrate sau eşite se face,
deci, în conturi duble de credit şi debit, ceea ce face
ca orice eroare să iasă în evidenţă şi micşorează
ocaziunile de fraudă.

3. Incompatibilitatea între diferi-
tele categorii de gestionari, C a o u r m a r e
a principiului de contabilitate dublă, era firesc ca
legea să stabilească o incompatibilitate între dife-
ritele funcţiuni ce concură la administrarea bunurilor
Statului,

Astfel, gestionarii sunt împărţiţi în trei categorii,
după atribuţhini:

a) Administratorii cari au menirea de a stabili de-
bitele, a angaja, lichida şi ordona cheltuelile. Aceşti
administratori ai fondurilor publice sunt: miniştrii,

Această repartiţie de atribuţiuni are o mare im-
portanţă, fiindcă înlătură dela început orice imixtiune
între cele trei funcţiuni, atât de importante pentru
administrarea banului, Această diviziune înlătură
fraudele prin uşurarea controlului.

4. In cheer ea conturilor. Bugetul dă na-
ştere în mod necesar la conturi. Contul, spre deose-
bire de buget care este un plan evaluativ al unor
operaţiuni financiare viitoare, este un tablou, al re-
zultatelor reale şi faptelor împlinite privind exer-
ciţiul bugetului expirat.

Conturile cuprind toate actele de gestiune a ba-
nilor şi materialelor publice, atât pentru venituri cât
şi pentru cheltueli,

In principiu, toţi gestionarii sunt ţinuţi să dea
socoteală de gestiunea lor. Contabilii nu încheie con-
turi pentru gestiunea lor fiindcă nu iau parte efectiv
la realizarea actelor de gestiune ci îac numai ope-
raţiuni de verificare şi înregistrare a operaţiunilor.

Sunt două feluri de conturi corespunzătoare celor
două categorii de gestionari: a) conturile de admi-
nistraţie şi b) conturile de mânuire a banilor şi ma-
terialelor publice. Conturile de gestiune ale admini-
stratorilor sunt denumite de legea contabilităţii con-
turi de execuţie ale bugetului şi se închee lunar şi
anual, de către serviciile centrale de contabilitate
ale administraţiilor publice (art. 159 l.c.p,),

Conturile de gestiune ale mânuitorilor se întocmesc
pe un an, sau numai cât a thtrat gestiunea, dacă
mânuitorul a funcţionat mai puţin, totuşi, gestionarul
în funcţiune la data îucheerii anului financiar va
încheia contul întregului au, cu menţionarea opera-
ţiunilor fiecărui gestionar.

Ministerul de Finanţe, prin Direcţiunea Contabili-
tăţii Generale a Statului, închee doua mari şi im-
portante conturi generale:

1. Contul general de execuţie a bugetului Stalului
cuprinde situaţiunea generală a aplicării buge-

tului. Şefii serviciilor centrale de contabilitate an
obligaţiunea de a comunica lunar Ministerului de
Finanţe situaţiunea executării bugetului ministerului
respectiv.

Direcţiunea contabilităţii generale a Statului în-
tocmeşte lunar şi anual în termen de trei luni dela
închiderea anului financiar, contul general de execu-
tare a bugetului Statului, conform ait. 151 şi 191 din
legea contabilităţii publice.

2. Contul gestiunei finanţelor Stalului se întocmeşte
tot de Direcţia contabilităţii generale a Statului şi
cuprinde contul general al operaţiunilor de casă efec-
tuate de oficiile, de casierie publică ale Statului, apai-
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ţinând Ministerului de Finanţe, cu privire la opera-
ţiunile efectuate în cursul anului financiar.

Acest cotit se sprijină pe următoarele conturi des-
voltătoare: a) contul veniturilor/ h)'.contul clielţu-
elilor, o) contul de .trezorerie şi d)\ contul, resurselor
speciale.

Art. 155, 158 şi 159 diii legea contabilităţii publice
obligă oficiile de casierie ale Statului să comunice
silnic Ministerului de Finanţe situaţiunea casei ou
specificarea suuiei vărsate la Banca Naţională, iar
serviciul de contabilitate de pe lângă administraţii să
închee lunar situaţia casei şi s'o comunice deaseme-
nea. Ministerului de Finanţe.

Contul special al datoriei •publice. Tot Direcţiunea
Contabilităţii Generale a Statului închee un cont
special al Datoriei Publice care cuprinde: a) totalul
datoriei la începutul anului, b) împrumuturile con-
-soJidfite contractate. în cursul anului, c) amortizările,
răscumpărările şi concesiunile efectuate în cursul
anului şi d) totalul datoriei publice la finele anului.

APARATUL FI SCAI,

Principiile moderne de organizare a Statului prevăd
specializarea şi, în consecinţă, separarea celor două
funcţiuni esenţiale ale aparatului fiscal: aceea de con-
statare a impunerilor şi aceea de mânuire a lor.
, Conform acestor principii, administraţiile finan-
ciare, cari altădată îndeplineau amândouă categoriile
de * operaţii, au fost separate prin reforma clin 1929
în administraţii de constatare şi administraţii de în-
casări şi plăţi. . , ; ';
.-•Acestea activează tot timpul paralel, separaţiu-
nea înţelegând u-se în sensul că una nu poate trece
sfera ele activitate a celeilalte. .Serviciul de constatare
stabilind debitele, iar serviciul de percepere fiind acela
care' le execută, între ele există anumite punţi de
trecere, pentru ca serviciul de constatare să • aibă
posibilitatea de a încărca pe al doilea cu debitele ce a
.stabilit. , •,..••,

Astfel, controlorii de circumscripţie operează în
rolurile percepţiilor debitele stabilite; administra-
torul de constatare încarcă cu debitele pe adminis-
tratorul de încasări şi plăţi, care la rândul lui le co-
munică percepţiilor, priu ordine de debitare, pentru
a fi încasate. Sistemul acesta asigură un dublu
control. ; •..',••-

Excepţie fac veniturile.publice, cari se percep pe
cale-.'de reţinere. I u cazul lor situaţia se inversează:
administraţ ia de încasări şi plăţi ilind aceea care tre-
buie aă le comunice administraţiei de constatare.

Debitele se comunică: direcţiilor de constatare din
administraţ ia centrală a Ministerului, jar încasările
se comunică d e către administraţiile de încasări di-
recţiei contabil i tăţ i i geiierale a Statului. I n acelaşi
t i m p . Administraţii le de, încasări şi plăţi comunică
t o t contabi l i tăţ i i generale a Statului toate plăţile ce
au efectuat, cât şi debitele cu cari au fost încărcate.
In., felul acesta direcţiunea contabilităţii, generale a

.Statului are în t reaga situaţie a debitelor, a încasărilor
şi plăţilor, p u t â n d verifica debitele eu acelea dela
direcţiile de constatare din Minister.

Administraţiile de constatare a impozitelor func-
ţionează, în principiu, câte una de fiecare judeţ, având
o . competenţă teritorială după împărţirea politică
administrativa a judeţelor. . . . . , . : . .

împărţ irea teritorială fiscală', ~:a;• ţării recunoaşte
deci ca subdiviziuni administrative; fiscale, adminis-
traţiile de judeţ. •: • ' .•••••: .'••••• 1

Administraţiile de constatare funcţionează, a t â t
pentru impozitele directe, cât şi pentru cele indirecte,
sub conducerea administratorilor de constatare. Iile
se împart în două secţii: a) pentru constatarea impo-
zitelor directe şi: b) yeiitr.u; constatarea impozitelor
indirecte, • : • - ' . . . •

Capitala ţării, fiind împărţită, conform legii de
•organizare a Municipiului Bucureşti, în patru sectoare,
fiecare sector aie o,administraţie de constatare a
impozitelor directe şi mîa pentru; constatarea impo-
zitelor indirecte. , •

ADMINISTRAŢIILE DE CONSTAT ARI?
Fiecare administraţie de constatare este condusă

de către un.'administrator,, care este capul întregului
serviciu de constatare, având următoarele atribu-
ţiuni: a) conducerea şi supravegherea tuturor lucră-
rilor de constatarea impozitelor, adunarea elemen-
telor privitoare la. materia impozabilă şi îndrumarea
şi controlarea, activităţii controlorilor de judeţ; '•'

h) primirea şi transmiterea directivelor date xle
administraţia centrală cu privire la 'aplicarea legilor
şi instrucţiunile lor; • • ' , • • • - 1

c) primirea şi centralizarea debilelor stabilite de
circumscripţia de constatare pentru impozitele di-
recte şi indirecte, comunicarea debitelor Ministerului
pentru centralizare şi administraţiei de încasări pen-
tru executare;

• d) primirea oricăror 'reclamaţiuni icii privire la
constatarea .impozitelor şi îngiijirea ca. Statul să fie
bine apărat în faţa instanţelor judiciare, reprezen-
tând fiscul în faţa tribunalului; . . • •

a) inspectarea circumscripţiilor de constatare. ;
Organul de legătură dintre administratorul de con-

statare şi.circumscripţiile de constatare este coniro-
toriil-şef. El depinde direct de administrator, ale cărui
directive le urmează, păstrându-şi. însă iniţiativa
proprie. Reşedinţa sa este obligatorie în. oraşul unde
se află administraţia. , , - . . .

Controlorui-şef are următoarele, a'tribuţiuiii: a) în-
drumarea activităţii controlorilor şi verificarea lucră-
rilor lor, b) cercetarea şi verificarea materiei impo-
zabile, c) tăcerea de anchete şi dresarea actelor de
contravenţie, d) verificarea contabilităţii marilor
întreprinderi pentru impozitul comercial şi industrial,
e) inspectarea întreprinderilor impozabile la taxele
de consumaţie, cifra de afaceri şi timbru, f) inspec-
tarea activităţilor circumscripţiilor de constatare,
verificarea matricolelor şi confruntarea lor cu rolu-
rile, verificarea debitelor succesorale.
. CitcutnscrifiţiiU de constatare a impozitelor. I,a- baza
serviciului de constatare, dar numai pentru impozi-
tele directe, există circumscripţia de constatare, care
este celula serviciului de constatare. Fiecare judeţ
este împărţit în circumscripţii de constatare pentru
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impozitele directe. Acestea corespund cu delimitarea
administrativă a plăşilor, având reşedinţele fixate în
genere la reşedinţa plăşilor şi uneori în comunele de
centru, vinde se găseşte judecătorie, oficiu poştal
şi autorităţi locale. Comunele urbane capitale de
judeţ :coiistitue una sau mai multe circumscripţii de
constataTeMupă importanţa materiei impozabile.-;

• Fiecare circumscripţie de constatare este condusă
de un controlor, ajutat de unul sau mai mulţi ajutori
de controlori. •

Controlorii de circumscripţie se ocupă numai de
constatarea contribuţium'lor directe; în mod excep-
ţional, .ei pot fi delegaţi a face la reşedinţa lor şi
taxarea' actelor supuse la taxe şi impozite de timbru.
Atribuţiuuile .'controloritor sunt: cutegerea.de infor-
maţhmi şi facerea de cercetări cu privire la impu-
neri, centralizarea şi. verificarea declaraţiilor, forma-
rea, complectarea ' şi păstrarea dosarului fiscal al
fiecărui contribuabili verificarea contabilităţii în-
treprinderilor şi a situaţiei fiscale a contribuabililor
din circumscripţie, stabilirea veniturilor şi impozi-
telor de pktă, întocmirea matricolelor pe comune,
întocmirea pe comune a rolurilor pe care'. le încredin-
ţează percepţiei spre executarea încasărilor şi încheerea
actelor de contravenţie în competinţa sa.

Controlorii ajutori sunt auxiliarii controlorului.
Controlul impozitelor indirecte. Impozitele indirecte

nu au circumscripţii de constatare ca impozitele
directe, Pentru constatarea impozitelor indirecte,
funcţionează/ pe lângă fiecare administraţie de con-
statare, controlori pentru timbru, succesiuni, cifra
de afaceri, spectacole, automobile şi controlori pentru
taxele de consumaţie. Numărul şi repartizarea lor se
face de Minister, după importanţa materiei impoza-
bile. Atribuţiunile lor' sunt în legătură cu constatarea
impozitelor respective, • : - . - . • :

• Controlul fabricilor, Pentru fabricile supuse con-
trolului Ministerului de Finanţe, funcţionează contro-
lor i-tehnici, cari se ocupă de controlul tehnic al fabri'
caţiunilor, Aceştia se ocupă de randamentul fabri-
cilor de petroleitj fabricilor de spirt, etc. verificând
zilnic declaraţiile de materii prime,

Agenţii de fabrică sunt ataşaţi pe lângă fabrici ca
să iasigure un control permanent al intrării în fabrici
a materiilor prime, a fabricaţiunii şi a expedierii
produselor. Ei stabilesc drepturile de . taxe pentru
produsele ieşite şi eliberează biletele de liberă circulaţie,

.. .ADMINISTRAŢIE^ DE ÎNCASĂM ŞI PLĂŢI
In fiecare judeţ funcţionează una sau mai multe-

administraţii de încasări şi plăţi. Acestea au două
mari atributului: pe de o parte urmărirea şi încasarea
tuturor veniturilor publice ce le sunt date în debit sau
se.percep pe cale de reţinere, iar pe de alta, efectu-
area .tuturor plăţilor Statului. .

Administraţiile de încasări şi plăţi stau sub auto-
ritatea directă a Direcţiei Contabilităţii generale, a
Statului, . ' . ' • -
-:In Capitală sunt 4 administraţii de îucasăiişi plăţi,

câte una de.fiecare sector. '
' Administraţia de încasări şi plăţi este condusă de
..un administrator, care are .următoarele atribuţiuni:

conducerea şi supravegherea unnătirii tuturor ve-
niturilor publice ce-i sunt date în debit, efectuarea
plăţilor în judeţul respectiv, încasarea veniturilor
ptibîice caTe se percep pe ctvk de reţinere, darea în
debit a sumelor de încasat către percepţii şi primirea
sumelor încasate de acestea, • contabilizarea încasă-
rilor şi plăţilor efectuate, potrivit normelor prevăzute
de legea contabilităţii publice, verificarea conturilor
de gestiune ă j>erceptorilor şj încheerea contului de
gestiune al administraţiei,

,. Pentru inspectarea şi verificarea percep fiii or, ..ad-
îninistratbi'ul de încasări şi plăţi este ajutat de unul
sau doi controlori de urmărire, cari lucrează sub ordi-
nele sale directe, putând fi însărcinaţi şi cu diferite
anchete în legătură cu urmărirea şi perceperea veni-
turilor publice, .

Percepţiile de circumscripţie, I,a baza serviciului de
percepere a tuturor impozitelor ce se dau în debit
stă percepţia de circumscripţie care are aceiaşi com-
petenţă teritorială ca şi circumscripţia de constatare.
Numărul acestor două categorii de circumscripţii
este egal. '••":• '••:•.

Perceptorul de circumscripţie centralizează ges-
tiunea agenţilor de încasare şi este răspunzător de
întreaga' gestiune a chcimiscripţici sale, conform
legii contabilităţii publice şi legii pentru perceperea
şi urmărirea veniturilor publice; el primeşte vărsă-
rile efectuate de agenţiile de încasare pe care le veri-
fică, le contabilizează şi apoi le varsă administraţiei
de încasări şi plăţi; încasează impozitele ce se percep
pe cale de reţinere.

1 Perceptorul de circumscripţie poate face şi plăţi,
dacă este autorizat de administraţie.
• I,a fiecare percepţie de circumscripţie, funcţio-

nează pe lâiigă perceptor, un contabil şi un număr
de funcţionari de birou necesari,

Agenţiile de încasare, In materie de urmărire şi
percepere a impozitelor, celula este agenţia de perce-
pere. Agenţiile de încasare funcţionează în fiecare
comună, conduse de perceptorii de agenţie, ajutaţi
de agenţii necesari.

Agenţiile de încasare fac numai urmărirea şi înca-
sarea veniturilor publice, după extrasele din roluri
primite delci perceţia de circumscripţie şi după bor-
derourile nominale pentru celelalte venituri. Pentru
orice sumă încasata se emite imediat o chitanţă în
conformitate cu legile în vigoare.

Perceptorul de agenţie este răspunzător de ges-
tiunea sa, solidar cu perceptorul de circumscripţie.

ADMINISTRAŢIILOR LOCAI,li:

Ca şi pentru Stat, impozitele sau monopolurile în
folosul judeţelor şi comunelor se stabilesc prin. lege.

Pentru întărirea principiului de descentralizare <
administraţi vă, care stă la baza organizării-noiistre
administrative, Constituţia mai prevede în art, n i că •
orice sarcină sau.impozit judeţean sau comunal, nu se
poate aşeza decât cu învoirea Consiliilor judeţene
sau comunale, în limitele stabilite de lege. Acest
principiu se realizează prin dreptul Consiliilor.'comu-
nale şi judeţene, de a vota bugetele respective";
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Regimul financiar al administraţiilor locale este
prevăzut de legea administrativă din 27 Martie 1936
care a modificat şi armonizat legea administrativă
cu dispoziţiile din legea finanţelor locale din Aprilie

93
Legea administrativă, ocupându-se de «Finanţele

locale » stabileşte dela început principiul câ finan-
ţele administraţiilor locale se administrează după
dispoztţiunile legii contabilităţii publice, ale legii
pentru unificarea coiitribuţiunilor directe şi ale
legii de percepere şl imn&rire a veniturilor pu-
blice. Aceste legi se aplică numai întrucât dispo-
ziţiunile lor nu derogă dela dispoidţiunile legii admi-
nistrative.

Legea contabilităţii, publice pune toate princi-
piile de bază ale organizării finanţelor locale,
desvoltând principiile referitoare din Constituţie
şi e dictând dispoziţiunile deosebite de organizare
din cauza naturii acestor administraţii. De ase-
menea, legea contribuţiunilor directe se ocupă de
impunerile adiţionale, stabilind cotele respective,
iar legea1 de percepere şi urmărire se aplică deopotrivă
şi pentru realizarea veniturilor locale.

BUGŞT^IvE ADMINISTRAŢIILOR LOCAI^

Veniturile şi cheltuielile administraţiilor locale sunt
stabilite pentru fiecare an financiar prin buget.

Proiectul de buget se întocmeşte cu 45 de zile
înainte de începerea anului financiar, de prefect sau
primar, şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare,
cu cel puţin zece zile înainte de ziua şedinţei Consi-
liului. Bugetul se votează de Consiliul Comunal, cel
mai târziu o lună înaintea noului exerciţiu financiar.

Comunele tuîale şi oraşele neteşedmţe trimit bu-
getele spre aprobare prefectului, iar comunele balneo-
clhnatice, oraşele reşedinţe, municipiile şi judeţele,
Ministerului de Interne,

Cheltuelile

Cheltuelile administraţiilor locale suut de 3 feluri:
cheltueli ordinare, extraordinare şi cu destinaţie spe-
cială, Ele pot fi obligatorii şi facultative.

Cieltuelile obligatorii ale comunelor sunt: cheltue-
lile administrative comunale propriu zise, cheltue-
lile de cancelarie, exploatarea întreprinderilor comu-
nale, contribuţia de 15% din salarii la Casa Pensiilor,
cheitueli pentru învăţământ şi culte, pentru ocrotiri
sociale, pentru agricultură şi zootehnie, pentru dru-
muri şi poduri. . .

Cheltuelile obligatorii ale administraţiilor judeţene
sunt salariile şl indemnizaţiile, exploatarea între-
prinderilor, administrarea bunurilor; întreţinerea
drumurilor, podurilor, construcţiilor, etc.

In privinţa cheltuelilor relative la lucrări, furnituri,
aprovizionări, precum şl privitor la arendări, exploa-
taţtunî şi concesiuni, se aplică, normele privitoare la
licitaţiunij prevăzute în legea contabilităţii publice,
Rezultatele licitaţiunilor se supun aprobării organelor
tutelare, prin derogare dela organizarea Oficiului
Central de Licitaţii.

Veniturile

Veniturile administraţiilor locale se sprijină pe
izvoare de venituri mult mai variate decât ale Sta-
tului.

Dela reforma financiară a lui Emil Costinescu, din
1903, prin care s'au suprimat accizele şi barierele
vamale comunale şi s'a înfiinţat fondul comunal,
bugetele administraţiilor noastre locale se bazează
pe două mari categorii de venituri: venituri depen-
dente de sistemul fiscal al Statului şi venituri inde-
pendente.

Veniturile dependente de sistemul fiscal şi bugetul
Statului sunt: a) cotele adiţionale pe lângă unele
impozite directe ale Statului (agricol, clădiri, comerţ,
industrie, profesiuni); b) cota-parte din sumele înca-
sate din unele impozite indirecte ale Statului, înlă-
untrul comunei respective; c) cota-parte din impo-
zitele pe unele articole de consumaţie (fondul comu-
nal şi judeţean); d) subvenţii eventuale acordate
de Stat,

Veniturile independente sunt de două feluri: a) ve-
nituri izvorîte din averea şi activitatea economică;
b) venituri din impozitele şi taxele comunale, rezul-
tând din posibilitatea de impunere acordată prin
legea administrativă (tabloul anexă la lege). Acestea
sunt de următoarele feluri: impozite asupra circula-
ţiei mărfurilor; impozite somptuare asupra obiec-
telor de lux; taxe pentru servicii prestate; taxe pen-
tru folosinţa domeniului public al comunei.

La aceste venituri ordinare trebue să se mai ada-
uge veniturile extraordinare rezultate din vânză-
rile de bunuri, din daruri şi legate şi veniturile cu
destinaţie specială, adică împrumuturile.

Stabilirea veniturilor. Legea administrativă prevede
că constatarea veniturilor izvorîte din impozitele
Statului, fie directe fie indirecte, se face de orga-
nele de constatare ale Ministerului de I'inanţe.
In acest scop, autorităţile comunale şi judeţene sunt
obligate să fixeze cotele, în limitele prevăzute de
legea contribuţiunilor directe şi să le comunice ad-
ministraţiilor de constatare.

Noua lege administrativă a lărgit posibilitatea
administraţiilor locale de a-şi mări veniturile, de-
pendente de sistemul fiscal al Statului, în cazul când
cheltuelile ordinare nu pot fi acoperite din veniturile
curente, prin înfiinţarea în mod temporar de cote
adiţionale suplimentare, pe lângă impozitele directe
elementare. Printr'un decret lege din Noemvxie
1937, s'au fixat cotele cu cari se poate depăşi
quantumul prevăzut în legea contribuţiumlor directe:
75% pentru judeţe şi 50% pentru comune. Numai
municipiul Bucureşti poate mări cotele adiţionale
până la valoarea lor, în vederea marilor lucrări edi-
litare şi a acoperirii anuităţilor de împrumuturi.

Deasemem, municipiul Bucureşti poate constata
impozitele adiţionale prin organele sale, printr'tm
recensământ general sau p'arţîal.

Constatarea veniturilor izvorîte din taxe şi con-
tribuţiuni locale se face de organele comunale.

Comisiile pentru constatarea lor se compun: din
delegatul serviciului financiar la oraşe, desemnat de
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primar, sau notarul în comunele rurale; un consilier
comunal delegat de Consiliu şi un delegat al contri-
buabililor.

Contra constatărilor comisiunii, se poate face apel
în termen de 15 zile dela comunicare. Comisia de apel
este compusă din: delegatul Consiliului Comunal, dele-
gatul contribuabililor şi judecătorul ocolului.

Contra deciziilor comisiilor de apel se poate face
recurs Ia Tribunal sau Curtea de Apel, dacă impozitul
este peste 100.000 lei, în termen de 15 sdle, pentru
motivele de recurs prevăzute de legea Curţii de
Casaţie,

In baza constatărilor definitive se întocmesc rolu-
rile de încasări.

încasarea veniturilor se face conform legii de per-
cepere şi urmărire. Adiţionalele se percep de agenţii
fiscului, odată cu contribuţiunile directe. Celelalte
venituri se încasează de către oficiile de casierii ale
administraţiilor financiare, după debitele comunicate
de administraţiile locale.

Veniturile provenite din impozitele comunale şi
taxe sunt percepute de organele comunale: casieri şi
perceptori comunali.

CONTABILITATEA ADMINISTRAŢIILOR. LOCALE

Toate operaţiunile de executare a bugetului de
venituri şi cheltueli sunt înregistrate la serviciile
de contabilitate ale acestor administraţiuni.

Legea contabilităţii publice obligă administraţiile
financiare să contabilizeze aparte fondurile judeţene
şi comunale.

Art. 222 din legea administrativă asimilează pe
casierii şi perceptorii comunali cu agenţii Ministe-
rului de Finanţe, din punct de vedere al mânuirii
banilor publici. Bi sunt supuşi controlului organelor
Ministerului de Finanţe,

CONTROLUL BUGETAR

Comisiunea financiară a Consiliului local cerce-
tează conturile şi inventarul şi le supune deliberării
Consiliului. Deciziunile privitoare la conturi se trimit
spre verificare şi aprobare, pentru comunele rurale
şi nereşedinţe, delegaţiunii permanente judeţene, care
are, în privinţa gestiunii, caracterul unui organ ju-
risdicţional. Pentru gestiunile oraşelor reşedinţe, mu-
nicipii şi judeţe, deciziunile se trimit spre verificare
înaltei Curţi de Conturi,

Deciziunile Delegaţiunei Permanente pot fi atacate
la înalta Curte de Conturi, conform procedurii legii
organice a acestei Curţi.

CASA DE DEPUNERI ŞI CON SEM NAŢIUNI

PRINCIPIILE DE ORGANIZARE

Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni este încadrată
ca serviciu special în organizarea Ministrerului de
Finanţe, sub a cărui autoritate funeţionea'iă.

Rolul său este de a primi şi administra deţinerile
voluntare, consemnaţiuni le judiciare şi administra-
tive, impuse de diferite legi, fondurile succesiunilor
vacante, fondurile provenite din bunurile seches-
trate, fondurile de rezervă, excedentele bugetare ale
judeţelor şi comunelor şi diferitele cauţiuni ale agen-
ţilor contabili, întreprinzătorilor de lucrări publice,
etc.

Casa a fost creată înDecemvrie 1864 de domnitorul
Cuza, în urma raportului ministrului de finanţe de
atunci, Ludovic Steege, Nevoia înfiinţării acestei
instituţii se făcuse de mult simţită,

După vechile noastre legiuiri, garanţiile în justiţie
se dădeau prin chezaş, zălog, bani sau lucruri de preţ
ce se depuneau Ia judecătorii, până la terminarea
litigiilor între părţi. Sistemul acesta era dăunător,
întrucât sumele depuse la judecătorii erau sustrase
circulaţiei, uneori pentru un timp foarte lung, şi apoi
nu oferea nici un mijloc de siguranţă, Mai târziu, când
sumele se vărsau Tezaurului public, şi acesta le între-
buinţa în mod abuziv pentru acoperirea nevoilor
sale, fără să aibă posibilitatea sa le xestitue- depună-
torului sau beneficiarului la cerere, înfiinţarea unui
organism independent devenise absolut necesară,

Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni avea rolul să
pompeze toate depozitele moarte dela judecătorii, ca
şi pe cele tezaurizate şi cauţiunile, în scopul de a le
fructifica şi a fi în măsuri să facă faţă totdeauna
cerererilor de restituire, In acelaşi timp, Statul avea
la dispoziţie un organism de credit la care putea apela
în caz de criză financiară şi \m izvor periodic de veni-
turi, din excedentul operaţiunilor sale.
• Obiectivul acestei instituţii a rămas acelaşi, deşi
fiinţează de trei sferturi de veac, Legea sa organică
în vigoare precum şi regulamentul ei datează din anul
1876. I s'au adus o serie de modificări în anii 1881,
1895, 1901, 1922 şi 1928.

Fondurile primite nu sunt tezaurizate de Casă, ci
plasate cu împrumut, în anumite condiţiuni, Statu-
lui, judeţelor, comunelor, stabilimentelor de bine-
facere şi chiar particularilor cari depun în gaj efecte
publice.+^ $A/rO«fL,

Veniturile realizate prin aceste plasamente aco-
peră cheltuelile Casei, iar excedentul lor se varsă
în bugetul general al Statului.

ADMINISTRAŢIA CASEI

Administraţiunea şi privigherea operaţiunilor Casei
de Depuneri şi Consemnaţiuni se exercită de un con-
siliu de administraţie, printr'un director general,
numit prin înalt Decret Regal şi revocabil numai
după cererea Consiliului.

Serviciul exterior al operaţiunilor Casei se înde-
plineşte de către administratorii de încasări şi plăţi
ai judeţelor, cari în această privinţă sunt agenţi
direcţi ai Casei.
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Intr'un regim constituţional, în care se respectă
riguros principiul separaţiunii şi echilibrului pute-
rilor publice, Parlamentul îşi concretizează. în cifre
concepţia de administrare a intereselor Naţiunii,
precum: şi concepţia de guvernământ într'un buget,
act în care sunt prealabil stabilite veniturile şi chel-
tuelile unui an viitor.

Bugetul este dar punctul de plecare al executării
controlului parlamentar.

Acest control are drept scop să urmărească, pas
cu. , pas '.execuţia în raport cu toate dispoziţiunile
legilor şi regulamentelor şi să se asigure că veniturile
votate în .buget au fost încasate în total, sau în parte,
iar. cheltuelile preyăsute în buget au fost întrebuin-
ţate , după stricta intenţie a puterii legiuitoare.
Această acţhwe de control continuu presupune mai
întâi o stabilitate şi o pregătire tehnică specială.
Parlamentul, având uneori o viaţă intermitentă de-
terminată de situaţiunile politice, n'ar putea să
exercite funcţiunile de control direct, neavâtul în
acelaşi timp nici pregătirea tehnică necesara în
acest scop, a delegat aceste drepturi de control
unei institutului anume create, — Curtea de
Conturi,

Curtea de Conturi are, aşa dar, misiunea să ob-
serve ca puterea executivă să respecte opera şi voinţa
puterii legiuitoare şi este obligată, cai urmare a man-
datului primit, să aducă la cunoştinţa acesteia
rezultatele controlului efectuat asupra conturilor mi-
niştrilor, iar prin memoriu să arate observaţiunile
sale asupra defectelor de orice natură pe care le-ar
constata în conturile miniştrilor, şi sa propună orice
reforme şi îmbunătăţiri pe care le-ar crede necesare
la administrarea şi mânuirea banilor publici.

Curtea de Conturi este în măsură, prin acţiunea sa,
să pună în mişcare răspunderea ministeriala şî, deşi
ea n'âre direct jurisdicţiune asupra miniştrilor, —- res-
ponsabilitatea; : lor fiind prevăzută şi- îngrădită de
dispoaţiunile legii asupra responsabilităţii ministe-
riale, r— totuşi, prin acţiunea :sa,. poate conduce la
sancţiuni, fie de ordin politic, fie de ordin pecuniar,
pe cari le va pronuuţa însă înalta Curte de Casaţie
şi. Justiţie,, după cererea Parlamentului.

Curtea de Conturi este, aşa dar, o instituţiune ai
cărei fundament juridic stă în delegaţia dată de
Parlament de a exercita controlul asupra executării
bugetului în locul său.

Acţiunea de executarea bugetului are două părpi:
una de decizie (administratorii şi ordonatorii), altn
de. îndeplinire a deciziilor date de administratori şi
cari cad în sarcina Tezaurului Public, al cărui cap
este ministrul de Finanţe cu. toţi agenţii, săi (mânui-
tori de bani, valori şi materiale publice).

' Acţiunea de îndeplinire a dispoziţiunilor date de
administratori se face prin agenţii Tezaurului Public
cari sunt mandatarii ministrului de Finanţe, Ministrul
de Finanţe este în drept, deci, a~i controla pas cu
pas în toată acţiunea !or de mânuire a bani lot'
publici,

Acest control se exercită, în primul rând, prin
organe ierarhice superioare sau prin organe speciale
de inspecţie. Tot în această categorie de control
intră şi controlul exercitat de organele de contabilitate
cari, prin înregistrarea faptelor executate de agenţii
mânuitori, stabilesc în conturi toate operaţiunile de
încasări şi plăţi executate de dânşii (controlul
administrativ).

Cum agenţii mânuitori de bani sau valori pot
comite fraude sau neregularităţi în exercitarea func-
ţiunei lor de mânuire, s'a simţit necesitatea unui
organ jurisdicţional, Curtea de Conturi, care sa
judece conturile, dând deciziuni de condamnare
sau achitare, după cum există sau nu vreo lipsă în
valorile mânuite. Această judecată a conturilor agen-
ţilor mânuitori coustitue o a doua funcţiune de
d t a Curţii.

ISTORICUL ACŢIUNII DE CONTROL A
: , FINANŢELOR PUBLICE

DBI.A ORIGINI PÂNĂ I,A CONSTITUIREA CURŢII
DE CONTURI

Cel mai vechili document privind controlul finan-
ţelor domneşti îl găsim sub Matei Easarab, în 1652.
Atunci Strpe, mare vistier, Radu din Fărcaş, vistier
al doilea şi Tudor Cămăraşu au fost cercetaţi de o
comisie de boieri .mari şi mici şi 6 negustori, instituita
de Domn. Comisia a dovedit lipsa a 85 de pungi
de bani a câte 500 taleri fiecare. Deşi s'au dovedit
furi jadzaţi şi urma a li se tăia capul, totuşi milos-
tivul Domn i-a iertat punâudn-i să plătească sumele
furate, iertându-i chiar şi de 6 bani la un ban gloabă
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după obiceiu. Insă, cu tot soborul ţării i-a pus sub
greu blestem arhieresc l),

Primul Domn, care a găsit cu cale că trebue sa
dea seamă Divanului de veniturile şi cheltuelile unui
an financiar, a fost Nicolae Mavrocordat.

Aceasta bună rândtiială a făcut ca în cursul secolu-
lui al XVlII-lea, Domnii să prezinte boierilor socotelile
anuale de venituri şi cheltueli: săniile visteriei, ceeace
ani. numi noi astăzi conturi de gestiune, In ceeace
priveşte însă ideia de control ea nu se poate pune.
Bivanurile nefiiud decât organe consultative, Domnul
aplica pedepse după voie funcţionarilor domneşti
care ai fi comis vreun abuz, delapidare sau lipsă.

Prin Regulamentul Organic se organizează, în
Muntenia, după propunerea vornicului lordache Fili-
pescu, un dublu control: unul care se exercita de
funcţionarii speciali şi un altul al Adunării Obşteşti,
Domnul fiind îndatorat ca la fiecare strângere de
peste an a Obşteştei Adunări să-i dea în a ei cercetare
socotelile veniturilor şi cheltuelilor visteriei şi a
tuturor celorlalte case ale ţării.

Pe lângă acesta, se institue un alt control admi-
nistrativ prin regulamentul de contabilitate publica
din 29 Noemvrie 1860, întocmit de Manolache Cos-
tachi, ministrul de Finanţe, după decretul francez
asupra contabilităţii publice din 31 Mai 1838.

Controlul în această perioadă era ineficace şi com-
plet lipsit de garanţii de independenţă.

Curtea de Conturi, ca organ superior de control
al administrării şi mânuirii banilor publici, se înfiin-
ţează sub Domnitorul Alexandru Ion Cuza, prin
legea dela 24 Ianuarie 1864.

DEI,A CONSTITUIREA CURŢII DB CONTURI PÂNĂ I,A
REFORMA EI DIN 1923

Organizaţia Curţii de Conturi dela 1864 era bazată,
ca şi Curtea de Conturi franceză, pe sistemul contro-
lului ulterior (postum) al gestiunilor.

Curtea era însărcinată cu cercetarea şi hotărîrea
socotelilor privind veniturile Tezaurului, casieriilor
generale de judeţe, regiilor administraţiilor contri-
buţiunilor indirecte, precum şi cu încheierea socote-
lilor, privind cheltuelile făcute de toţi agenţii com-
ptabili. Veniturile şi cheltuelile fondurilor şi înca-
sărilor speciale, ce isvorau din bugetele judeţelor
confirmate de capul Statului, precum şi cercetarea
şi lichidarea socotelilor casselor comunale, munici-
pale şi districtuale erau asemenea de competenţa
Culţii!

Iu fiecare an, cu o lună înainte de deschiderea sesi-
unii ordinare a Adunării, Curtea avea sa întocmească
şi să publice 111 Monitorul Oficial o expunere gene-
rală despre lucrările ei de peste an, însoţită şi de
un tablou relativ la starea socotelilor examinate.

O modificare importantă în competinţa Curţii se
aduce prin legea din 8 Martie 1874 când se extinde
competenţa Ciuţii asupra contabililor în materii
(valori şi materiale brute, confecţionate şi de consu-

l) Citat ăa.Geofge Lahovary ÎU darea tle seamă a iuangu-
noului palat al Curţii de Conturi, dupii Magazimil

Istoric.

maţie), se .introduce gestiunea de fapt şi se dau în
competinţa Curţii apelurile făcute de organele, comu-
nelor, de contabilii şi perceptorii direcţi cari nu erau
supuşi jurisdicţiunîi de primă instanţă a Curţii în
contra încheierilor consiliilor comunale sau adminis-
traţiunii de care ţineau.

Prin legea din Ianuarie 1895 se aduce o nouă orga-
nizare Curţii de Conturi, însă structura de bază rămâne
aceeaşi. Modificările mai importante se referă la:

a) Stabilirea ordinei ierarhice a Curţii de Conturi
faţă de celelalte organe judecătoreşti ale ţării. « Curtea
urmează ierarhic imediat după Curtea de Casaţie şi
înaintea Curţilor de.Apel»;

b) Se schimbă felul de numire al membrilor Curţii.
Până la legea din 1895 membrii Curţii se numeau
de către Domnitor după o listă cu un număr îndoit
de candidaţi, alcătuită de Adunarea Deputaţilor.
Prin legea din 1895 numirea membrilor Curţii se
face prin Decret Regal după recomandarea Ministe-
rului de Finanţe; ' • . j

c) Se dă în competinţa Curţii judecata oricărui
funcţionar public care nu a justificat avansurile ce i
s'au dat pentru îndeplinirea unor servicii cu care a
fost însărcinat;

Dela 1895 până la 1929, timp de 34 ani de apli-
caţiune a legii de organizare a Curţii de Conturi din
1895, s'au constatat oarecari lipsuri, pe cari expu-
nerea de motive a proiectului de lege din 3929 le
rezumă astfel:

1. Exercitarea unui control ulterior şi tardiv;
2. Lipsa uimi drept de jurisdicţie asupra adminis-

tratorilor şi ordonatorilor delegaţi;
3. L,ipsă de sancţiuni;
4. Aglomeraţii de lucrări mărunte cari distrag

Curtea dela atrîbuţiiinile ei esenţiale.
In cursul acestei lungi perioade de timp, o nouă

stare de spirit îşi face drum, Statul modern îşi lăr-
geşte din ce în ce mai mult sfeia sa de acţiune, inter-
venind mereu în domenii care altă dată erau rezer-
vate iniţiativei private.

In vechiul sistem de contabilitate se urmărea o
acţiune pur bugetară, adică stabilirea unei simple
situaţiuiiî de cassă, cu arătarea, pe două coloane, a
veniturilor publice ncasate şi a cheltuelilor publice
plătite. Nu exista distincţia între o cheltuială de
ordin consumativ şi o cheltuială de ordin patriniOT
nial. Astăzi, când intervenţia Statului se întinde în
cele mai variate domenii şi când se reclamă coiv-
tribuţiunea particulară în proporţii neîntâlnite în
trecut, este o cerinţă firească a justificării cheltuelii
banului public, să se urmărească dacă o cheltuială
a acţionat în mod productiv direct sau indirect.

Introdvtcexea nouei concepţii de contabilitate patri-
monială, adică separaţiunea între cheltuiala de acest
ordin care apare în inventar ca un bun existent
(construcţii de .imobile, de poduri, de căi ferate,;
canale, etc.), de cheltuiala pur bugetară (salari^;
imprimate, întreţinere, etc), răspunde nevoii de |jj
se urmări productivitatea cheltuelilor şi a se pute|j
controla dacă contribuţia publică a fost întrebuinţa^
în cheltueli de consumaţie, saii dacă ea este p lasa | |
în bunuri existente, care apar în patrimoniul pubţjjjfj
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Apar dvti nmti metode de control, se naşte ideia
de întărire itointrulului asupra faptelor miniştrilor şi,
în accaslft stan: dv spirit, Constituţia din 29 Martie
%()•-] a căutat să rezolve chestiunea sistemului de
control înscriind alături de principiul ce exista mai
înaintea controlului postum, exercitat pentru toată
România de o .singură Curte de Conturi (art. 116),
ţi noul principiu, după care controlul preventiv şî
cel de gestiune al tuturor veniturilor şi cheltuelilor
Statului se va exercita de Curtea de Conturi (art. 115),

Pe baza acestor principii de ordin constituţional s'a
stabilit organizarea actuală a Curţii de Conturi prin
legea din 31 Iulie 1929 cu modificările din 26 Aprilie
1030, -*4 Decemvrie 1932 şi 14 Aprilie 1033.

ORGANIZAŢIA ACTUALA

Cui tea de Conturi este una pentru toată România.
Exi-teaţa ei der.vă din însăşi Constituţia ţării.

Ea este independenta de orice organism de Stat
îi UK aedaş rang şi aceleaşi drepturi ca şi înalta
Ctirte de Casaţie.

OKXIANKMÎ CURŢII

Membrii Curţii sunt: un prim preşedinte, patru
preşedinţi de secţie şi doisprezece consilieri împărţiţi
in patrii secţiuni. Ivi formează colegiul de judecată.

Secţiunile au aceleaşi atribuţiuri!, totuşi când nece-
sitatea serviciului o cere, Secţiunile-Unite pot da
atribuţiuiii speciale uneia sau maî multor secţiuni.

Pentru a deliîwra şi decide valabil în secţiune este
necesara prezenţa a cel puţin 3 membri.

Secţiunile • Unite lucrează sau facultativ, când
Hint convocate de primul preşedinte din proprie
in.iţî:ith\L sau riup,i cererea procurorului general, sau
obligatoriu tând t.> invocarea este prevăzută de legea
*,k organizate a Curţii.

SeeţÎHînk'-Unitf pot deliiicra şi decide valabil cu
sd puţin 9 membri, in caz de paritate votul celui
<e prezidează, decide.

Mînktenil Public este reprezentat prinţr'un pro-
curor generat şî 4 procurori de. secţie.

Atribuţiile Ministerului Public sunt multiple şi se
îeîeră m:i întâi la urmărirea depunerii conturilor de
gestiune şi ailministraţie în termenele fixate de lege.
Ministerul Public propune Curţii sancţiunile prevăzute
contra acelora caii sunt in întâraere, ajutând astfel
Cutiei în atribuţiunile sale de control şi judecată.

Procurorii! genera! sau procurorii de secţie asistă
U ştsîîrsţe ţi pun «incluziuni în toate chestiunile ce
se tfesbiat înaintea Curţii.

Vt(K&tom&. general corespunde direct cu miniştrii
şi cu toate celelalte autorităţi. Toate cererile ad'mi-
n&iraţiiuuksr, pentru darea în judecată a funcţiona-
«ter cari s'au llmit vinovaţi de abateri la îndato-
ririle pieâcrise th tegea contabilităţii publice, se adre-
s e i Cerţii prin rechizitoriul Ministerului Public.

Lucrările Curţii sunt repartizate secţiunilor de către
prinsul prqeâinle. Preşedinţii de secţii repartizează
.ice-te lucrări referendarilor secţiunii respective, iar
aceştia controlează şi verifică prin ei însăşi aceste
lucrări.

Referetidarii adresează secţiunii respective i t *
port motivat p-ivitor la aceste lucran. O b s ' -
tiunile lor aunt: asupra legalităţii operaţiunilor»
Hdităţii actelor prezentate, defectelor de <*>ntflt>il£
şi orice alte observaţiuni ar crede necesar sa a*-
la cunoştinţa Curţii.

La ziua fixată de judecată, refeTendaml r _
prezintă lucrarea, se ascultă concluziunile P a * "
tului, se ia avizul referendaruhri raportor, c a r o *.
decât consultativ, şi se pronunţă deriziunea respecr JJ- •

Deciziunile Curţii se comunică ministerelor ş i i X 1 •
nistraţiilor respective prin intermediul p r o c i i r o i ™ " »
general.

Toate deciziunile de condamnare se pun în « x C C l '
tare direct de către procurorul general care ( ) i ' d o l i n

înscrierea în debitele agenţilor încasatori a s u t i i ^ l o r
datorate, înştiinţând în acelaş timp şi a d i n i i - i i s t r a -
ţiunile respective. El ţine un registru de t o a t e
ziunile condaumatoare ale Curţii şi urmăreşte
cerea lor la îndeplinire, comunicând Curţii *
Ia finele fiecărui an.

ATRIBUŢIUNILE CURŢII

Tână la actuala organizare a Curţii de C o n t u r i
(legea din 31 Iulie 1929 cu modificările ei), C o r ten
de Conturi nu exercita, fie asupra administratori lor-
ordonatori, fie asupra agenţilor mânuitori de taa i i i ,
valori sau materiale publice decât un control pastit-tn
sau post facttim.

După noua organizare, Curtea de Conturi
pe lângă acest control postum, un control
asupra angajărilor de cheltueli şi asupra
rilor, executat prin consilierii controlori şi un

.concomitent tot asupra acestor materii, şi în
asupra ordonanţelor, excutat de către referent ! o.rji
şi consilierii Curţii prin mijlocul dublului aviz eu
acte justificative.

Acest din urmă control (concomitent) este o i n o -
vaţie proprie Curţii noastre de Conturi, el î i e e x i s -
tând sub această formă la nici o altă Curte de C o i a t i t l i .
Prin el neregulile, ilegalităţile pot fi constatate, e x a m i -
nate şi judecate, într'un tirnp apropiat de c o m i -
terea lor, aplicându-se sancţiunile prevăzute de l e g e .

Controlul preventiv, ca şi controlul coacă n a i t e n t
al Curţii de Conturi, se exercită numai asupra a .c l in l-
nistratorîlor-ordonatori (miniştrii cu delegaţii ş t i i ) si
nu asupra mânuitorilor. Pentru aceştia Curtea o. re
controlul postum, prin coordonarea şi centrali SÎSVTCti
datelor controlate preventiv şi concomitent ovt o d e
cuprinse în conturile mânuitorilor.

Controlul preventiv

Toate actele prin cari se autoriză cheltueli ş i J u

general toate actele din care derivă direct sau
rect angajamentul de a se plăti sume de bani îi
cina vreunei administraţiuni publice, precum şi
angajamentele relative la vânzări, arendări,

rourile administrative consilierului controlor"
ministerul respectiv pentru aplicarea vizei de
preventiv.
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Angajamentul contractat fâru viza prealabila u
consilierului controlor nu obliga Statul, la execu-
tarea lui.

Iţxercitnrea controlului preventiv se face numai
asupra legalităţii, şi nici decuui asupra oportunităţii
de timp sau de materie, a clieltuelii — aşii cum ne
practica în Anglia.

Legalitatea, angajărilor are în vedere- eompetinţa
administratorului de a angaja, preeuni şi îndeplinirea
tuturor formelor k'gak: pentru a face acest anga-
jament.

iC.xislujiţii prealabilă a creditului este condiţiuneu
esenţiala oricărui ungajiunont. Ia fine, justa impu-
tare consilii în a vedea dacă angajamentul «sie în
raport cu litera şi spiritul articolului (le cheltuială
prevu/.ut în buget sau- a creditului extrabugetar
deschis.

Deşi ideia de control preventiv este nouă, totuşi
ea şi-a făcut drum în spiritul şi concepţia de control
al banului public în toate ţările cu o organizaţie
constituţională.

Astăzi necesitatea acestui control mi mai are
nevoie de n fi demonstrată, ea fiind admisă şî apli-
cată în toate ţările.

Totuşi HO p;ire eă în psihologia noastră politica
ideia unui control preventiv nu s'a cristalizat îndea-
juns, petitrucu prin diferite legi ulterioare (ca legea
pentru modificarea asigurărilor, sociale din uysi, legea
regiilor autonome din .uy\4, legea Casei de Asigurare
a Ministerului do Interne, legea pentru nrgnni/.urea
turismului clin i<);jo), s'au adus, treptat, ştirbi vi pro-
funde exerciţiului controlului preventiv.

Curtea de Conturi a reacţionat împotrivii u<:t\siei
tendinţe de înlăturare a controlului preventiv, citit
prin Constituţie Curţii de Conturi, ţi prin încheeri
motivate în Sccţiuni-Unite a protestat în oontrti
acestor încălcări ale atribuţiunilor sale.

Cn-ntroliil concomitent

Curtea controlează actele justificative ale ordo-
nanţelor primite (lela contabilităţile ordonatorilor
primari şi secundari, pe măsura primirii lor.

Acest control, concomitent are două «copuri:
a) Pe de o parte, cit să se poată controla de eâtre

Curte toate faaelu unei chdttieli, Aceste faue sunt
în număr de patru: angajarea, lichidarea, ordonau-
tarea şi plata, Prin controlul preventiv, Curtea îşi
exercita controlul sau asupra angajării şi orcluimn-
ţării, 1'rin controlul concomitent, Curtea îşi exercită
•controlul asupra lichidărilor de eheltueli. Vom vedea
tuni departe controlul postum pe ea rol exercită
Curtea asupra celei de a patra fază: plata,

b) Al doilea «cop al controlului concomitent ostu
de ii exercita o supraveghere imediata asupra agen-
ţilor de control preventiv — consilieri eontrplori şi
a nu lăsa ea erorile acestora să se descopere tardiv,
ci dactl se poate, înainte de plată, pentru n o reţine,
sau imediat dimii ea, pentru a împiedeca perpetuarea
pe viitor a neregulilor constatate.

Procedura acestui control concomitent este pro-
vKsitttn în dîspoxiţi unite articolelor t«6 .şi 127 din

legea conlnbilitaliii publice si se efectuează pt'îii
dublul avi/, al ordonanţelor .şi iiumduteUir di; plaţii.

Controlul concomitent constitui1 inovaţia proprii*
a legiuitorului roman. Acest tlubht aviz al ordonan-
ţelor si mandatelor de plată nu su ganeste în nici ti
legiuire a altor ţîiri, Kl a «Int ruxuliute fi>a 1Li> fuvo-
ral ile.

Controlul postum

Controlul postum s« cxwulfi prin cercelun-it,
constatarea şi eoitifk:area oxndllaţii cnuturilor itdmi-
nistmtoiilor îiisumunţi cu stubilin-a yi i : e l i
veniturilor ]Hiblk't». l>e asciiuriii, CUI'UMI
irouMlatil .şi cerlificil «xaelitatoa ioni.inilor
relot î t a contului general anual de i'.xwuţu: luu,',i!-
tarîl. ]<,n proiiuuţft <leclaraţiuui dt- oouforinilaU' |iar-
ţialâ asupra celor ditilâi ţii o declaraţi • Keiu-ndă
de conformitate asupra contului general anual de
execuţie bugetară, Această declaraţie este trimisă
Ministerului de Finanţe pentru a fi alăturată la
legea pentru regularea definitiva a bugetului.

Ca o consecinţa a nonei concepţii de contabilitate
patrimonialii (art. 2 şi 32 din legea contabilităţii
publice), Curtea de Conturi exercită controlul său
asupra inventarului general al patrimoniului Sta-
lului prin anvelări Iu faţa Incului, îneredinţ.s"uidu-tie
dacii iTjţislivk.: de inventar au fost ţinutr în rc
s:ui n u (iul, :U))>

1'iUiiiLiiiiiiul St ut ului (.'onsli\ în tui
Imnurilor mobile şi imobile precum iji a tuturor drep-
turilor si oblijţnţiimilm1 pe cari le «re faţă de
ter|;i. Controlul Ciuţii asupra patrimoniului nu
este nici continuu, nici totul: în fiecore au Curtea du-
tenniuu ce auiinu* parte: din inveutur urmeazd a ti
verificaţii de delega fii sui.

Iutociuirea completa a inventuriului patiinioiiiulul
Statului se tiClil încă hi perioada începuturilor.

l'e lânfiii roluUle mandatară a Parlamentului, Curtea
de Conturi are 1111 ui doilea rol principul: du instanţă
•jurtedicţimiaUl cu eoiupetinţa de judecata şi do tlednift
asupra responsabilititţii innnnîtoiilor, contabililor şi
administratorilor (nl[;ii decîlt Miniştrii) d« bani si
materiale publice, având o competin^i limitata iiunuii
la fiijrtele acelora cari sunt prevăzuţi prin lo^eu su
oi>;anica sau prin )t!j;î speciale.

Aceusta conipetinţă poate fi de toate tţradele.
Pentru eotnpetinţfi de ])rîmă si ultimă Instanţei,

Curtea judecă:
1. Conturile mânuitorilor d<; bani publici cari au

în ntribuţiunile lor ntât încasarea de venituri cAt si
plata de cheltueli.

a. Conturile di! materiale şi bani ale corpurilor
diviziilor arsenalelor, nuimitauţclov si tuturov slftl>i-
limentelor contrate în care se produc şi se transformă
materiale publice.

3. Conturile depozitelor centrale în cari ne apro™
vi/joneanil şi se consorvil niatcrialn jniblice destimiU*
lieutru vftn/.aii!, consumaţie ,sau triuisformari,

4, In genere toate conturile mânuitorilor «le bani,
valori si materiale publice cari nu sunt date-prin
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legi speciale în competenţa altor instanţe sau pentru
care Curteţt de Conturi iui este competintă. ca iii-
ttanţă de apel (art. 21). ,..:.

5, Conturile .acestor mânuitori de bani, valori sau
ni a ter-ialfe publice se încheie şi se judecă pe an sau
p e : g e s t i u n e , •••; ; , ' ' • .

Responsabilitatea gestionarilor mânuitori este per-
sonala şi Curtea pronunţa deriziuni de achitare sau
condamnare pentru fiecare cont al urnii gestionar, fie
el dat pentru un an sau mai puţin de un an.

Direcţia Contabilităţii" Generale a Statului întoc-
meşte în fiecare liniă un cont de gestiune şi la
finele fiecărui' an financiar 1111 cont general de
gestiune A administraţiei finanţelor Statului. Acest
cont centralizează toate faptele de primiri şi răs-
punderi aie tuturor mânuitorilor de bani publici,
iar Curtea de Conturi, prin coroborarea şi centra-
lizarea datelor din deciziiinile pronunţate de către
dânsa pentru fiecare mânuitor de•• baiii în parte, cu
datele din controlul general de gestiune anuală a
administraţiei finanţelor publice, dă cea de a doua
declaraţie' a sa de i.conformitate, numită declaraţia
(U conformitate .asupra- contîthd general de gestiune
anuală a administraţiei finanţelor publice, •. • ;

Curtea mat jiideca în primă şi ultimă instanţă pe
orice'funcţionar-public, precum şi pe orice mandatar
al administraţiitnii întrucât im a justificat sumele
ce-i sunt încredinţate pentru îndeplinirea unui ser-
viciu, furnituri sau efectuarea unei. lucrări,

, Dej asemeni Curtea judecă. în primă- şi ultimă
instanţă' pe toţi, directorii şi .capii, de contabilitate
ai tuturor -administraţiunilor publice pentru întâr-
ziere în depunerea "conturilor, în prezentarea şerip-
telor şi actelor justificative, pentru defecte şi omi-
siuni în conturi, pentru necomvmieare la termenul
fixat a documentelor şi lămuririlor cerute de Curte,
precum şi pentru orice alte. călcări de legi sau regu-
lamente constatate, în gestiunile lor. Sancţiunea fiind
amenda legală ciî 'retribuţia lor dela 15 zile până la
4 l u n i . . '•'•' .

Această responsabilitate a contabililor este o ino-
vaţie a legii din 31 Iulie xt>2g şi ea corespunde îm-
părţirii tripartite a categoriilor de persoane cari iau
parte'la acţiunea bugetară (administratorii, mânuitorii
şi contabilii {art. 8 din legea contabilităţii publice).

Ca instanţă de apel, Curtea de Conturi are com-
petenţa de ,3, judeca apelurile prevăzute de art, 25
din legea sa organică. . ,

Intre acest;a, S2 cuprind şi apelurile prevîjîiite
de.art. $y din legea pensiilor în. < contra hot&rîrilor
comisiunilor de pensii.

Această, atribuire de competenţă în materie ile
pensiuni a fost introdusă, fie ca o reminiscenţei,
incompletă din orgauizarea Curţii de Conturi italiumv
fie pentru a da cbestiuniior de pensiuni, o unitate <lo
interpretare a diferitelor dispoziţiuni din diferitele,
legiuiri de pensii. •

Deşi Curtea de Conturi 3 corespuns pu dvplin
acestui din urmă scop,, totuşi enormul îvunifu de
apeluri de pensii a copleşit întreaga activitate u
Curţii şi a pus-o în'1 imposibilitate materiala dl1

a-şi îndeplini adevărata ei menire, transformând-o
într'o simplă Curte apelativă de pensiuni.

Ssţe, aşa dar, -de absolută necesitate pentru ca
funcţiunea Curţii să se îndeplinească în sfera'el deV
acţiune (controlul complet, rapid şi cu sancţiuni
imediate), ca apelurile de pensii să fie scoase din
competinţa Curţii şi retrimise instanţelor judecăto-
reşti ordinare de unde au fost luate, sau, sâ. ae
schimbe sistemul de lichidare a drepturilor ,<lt<
pensiune, transformâudu-se caracterul său contencios,
într'rmrţl administrativ.

In ..acest caz, s'ar putea organiza la Curtea de
Conturi, după sistemul italian, un serviciu aparte,
pentru lichidarea drepturilor de pensie, cu drept
de recurs la Secţiunile Unite, ale Curţii.

In afară de competenţa de apeluri, Curtea mai art'
în atribuţiunile sale. de primă şi ultimă instanţa,
cererile de degajare de garanţii totale, sau parţiale
ale mânuitorilor de bani publici, justiţiabili în primă
instanţă, precum şi cererile de prescripţii ale debi-
torilor Statului.

Ca organ consultativ, Curtea are î:i cadrul atri-
buţiunilor sale, darea de avize asupra tuturor proiec-
telor de legi şi regulamente privitoare la contabili-
tatea publică, chiar atunci când numai o parte ar fi
referitoare la contabilitatea unei administra ţi mii
publice.

A T,UI PRQCOHU, DIPARAT AT<
Co], t'iig, Consl. Orgkidan
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ARMATA ROMANA

Armata este o organizare naţională, în care se
acumulează întreaga energie a Statului.

Armata, mai ales armata vremurilor de astăzi,
naţiunea înarmată, necesită o organizare temeinică
şi o pregătire metodică de răsboiu, făcută în toate
ramurile de activitate, pe principiul descentralizării
şi al diviziunii muncii, în raport cu toate elementele
care intră în constituirea armatei: omul (cadrele şi
trupa), animalele (mijloacele de tracţiune şi transpor-
tul), armamentul şi niuniţiunile (puterea de distru-
gere), mijloacele termice (de conducere şi de luptă).

Organizarea armatei cuprinde o întreagă serie de
operaţiuni, care se referă la studiul principiilor funda-
mentale ale organizării, la adunarea, gruparea, func-
ţionarea şi combinarea elementelor care intră în com-
punerea armatei, la împărţirea teritorială şi dislocarea
trupelor, serviciilor, stabilimentelor, uzinelor, depo-
zitelor militare.

Organizarea militară actuală a României întregite
este rezultatul unei munci uriaşe pe care naţiunea
a îndeplinit-o de-a-lungul vremurilor,

EPOCA ARMATELOR NAŢIONALE

începutul organizării militare stă în legătură cu
întocmirea politică şi socială a tmei ţăi . Cum însă
viaţa poporului român, chiar înainte de întemeierea
ţărilor, a fost o viaţă de luptă, aşezămintele mili-
tare ale poporului român se presupun mai vechi
decât toate celelalte aşezăminte ale sale,

D. General Ioan Auastasiu, în marea sa lucrare
«Oastea Română de-a-lungul veacurilor» scrie, că în
secolul XIV se găsesc trecute în istoria altor ţări
unele lupte date de oştiri moldoveneşti, în alianţă
cu alte oştiri, şi aceasta petrecându-se înainte de aşa
numita descălecătoare, ceea ce înseamnă că existau
organizaţiuui politice, în care elementul oştire se ma-
nifesta cu destulă putere înlăuntru şi în afara teri-
toriului. Elementul românesc din armatele străine- era
baza şi tăria acestor armate.

Diploma loaniţilor din 1247 menţionează şi orga-
nizarea militară a Românilor dintre Carpaţi şi Du-
năre, Ua prevede că în caz de răsboiu vor fi obligaţi
să ajute pe cavalerii Ioaniţi cu oastea lor, «cu apa-
ratul lor de răsboiu ». Această oaste reprezenta, după
câte se pare, o forţă însemnată; cu ajutorul ei, vor

avea loc peste câteva decenii încercările de consti-
tuire a unei vieţi de Stat independente, încercări în-
cununate de izbândă prin întemeierea Ţării Româ-
neşti sub marele voevod. Basarab.

Din timpurile cele mai vechi până în veacul de
mijloc, Românii au două feluri de căpetenii: voevozi
şi cneji,

Voevozii sunt vechii duci ai Statelor aflate
de Unguri la cucerirea Transilvaniei, care dtipa cu-
cerire îşi păstrează, mai mult sau mai puţin, autori-
tatea lor teritorială. «Voevod» înseamnă călăuz de
oaste, dux, licrzog.

Cnejii erau subalternii voevozilor, alcătuind o clasă
intre nobili şi ţărani şi pot fi consideraţi căpetenii ale
ţăranilor, Dreptul cnejilor asupra cnezatelor era
ereditar, pe câtă vreme succesiunea la voevodat nu
era totdeauna ereditară.

Ţăranii ca militari aveau datoria de a apăra castre-
lele, pentru care erau numiţi castrenses (populi castren-
ses, milites castris). Ei mai erau însărcinaţi cu apă-
rarea graniţelor şi luau parte la expediţiuni militare.

Toţi erau egali şi fraţi de arme pe câmpul de lupta.
Domnitorul putea să ridice pe luptătorul de rând,
viteaz, la treapta nobililor, dându-i şi pământ.
Se constată că pe vremuri cuvântul de nobil, boier,
avea acelaşi înţeles ca viteaz. Armata im era între-
ţinută nici de domn, nici de Stat, ci trăia pe so-
coteala ei.

Istoricul Ioan Bogdan, într'o comunicare făcută la
Academia Română, în Aprilie 1908, despre < Docu-
mentul Răzenilor din 1484 şi Organizarea Armatei
moldovene», caută să arate cum era organizată oastea
Moldovei în acel secol, care ar putea sa fie numit
secolul armatelor naţionale,

După Ioan Bogdan, secolul al XV-lea nu exclude
secolul al XlV-lea, căci afară de mici deosebiri ce
poartă pecetea personală a lui Ştefan cel Mare,
aceste două secole se prezintă cu aceeaşi faţă,

Ostaşii de atunci se numeau în popor, feciori şi
voinici.

Primul cuvânt îl găsim în învăţăturile lui Neagoe
Basarab, cel mai vechiu tratat de arta •militară la
Români.

Voinic, cuvânt slav, a fost împrumutat şi de Un-
guri, în ale căror texte se întâlneşte câte odată
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tu înhumarea de ostaş pedestru, miiiţian. sub for-
latine vvjniats, vojnilio, vojnikio.

g . în contrazicere cu alte păreri, .spune că
armata permanenţii din timpul lui Mircea este o le-
gendă a vechii şcoli istorice, însufleţită de un cald
patriotism, dar care n'are spirit critic nici cunoştinţele
istoriei medievale europene.

După Bogdan, cetele erau unităţi de răsboiu fără
o compoziţie uniformă şi fără număr fix de voinici
sau fecinri. Cetele
erau cel puţin de
cinci feluri:

a) Cetele boieri-
lor cari ocupau
ftincţiiinila CurUa
domnească, a t â t
a celor mari, cat
şi a celor miei. lîo-
k-rii cei mici erau
curtenii, ostaşi
dt.1 auto ai vcie-

a căror
ifiiiă prin

săvârşea o trădare, o Mclenie, cum se zicea x>e , l l t ţ t e
Mdiiăstirile şi episcopiile erau câte odattv _ s>u •

de a da oameni la oaste. In cazuri de man I > r l l l l , J /
i l « £ " "•

de a da oameni
când se ridica marea oştire, trimeteau şi ele

c) Cetele pârcălabilor şi starostilor, compuse
teni aşezaţi pe teritoriile cetăţilor şi din pftxito
jile lor. In clasa aceasta intrau şi oamenii t
de sub cetate şi ai suburbiilor sau posadelor
timpurile cele mai vechi, în a doua jumătate i

l i I X l

• • *

l l 1

când îi pomeneş-
ti' Keichsdorfer

aţia zi si
cu situ-

r «mitites
u </. Sin 1
U * titU

hi rtfolt-ît,' al
XfV-k.t >i al XV
k-a îţi Moldova

i simt.citaţi
i cu fio-

ît-rii viii inari, ca
!ri:nti.»ri şi

dultii, civile sau
po'ittce.

Ia timpul lui
ŞsefiSK ci.1! Mare
vaza lor la Curtt
scăzuse,.- dar in
seninătatea loimî
H larâ trs încă des -
tu! de mare.

Analele ţârii îi pomenesc mereu, de câte ori este vorba
de fapte lăsboinicc-, pe aceeaşi treapta cu boierii.

b) Ceklt. Merilor Uda fără, ale mănăstirilor şi epis-
wpiiisr. Erau mai nuci decât ale boierilor în func-
•ţîun* ţi înegaîe ea număr, după mulţimea ţi mărimea
matelor, pe care le stăpânea fiecare boier, aiânăstire
sau i

SPAKTCI. GiriiOKC.in;, PATRONUJ;
MiiOslitii Zografi de gloian tel Mare; dup.1 V. C. Hrisitu

întâia j iun itttlUf u
secolului a l ">vV-lfi|
sub c-onmii *'!"•* n m l 1

posadnic, «-H'i r o Hiib
Ştefan cal^ Mute
este înlocuit
tot cu
cetăţii.

~L,SL cetelti _
labului şi s t a r o s t i
lorsealipetti-ij, cllipft
toate prot>£*•' >îlîtîi-
ţilej cnej'i'i Hau
judecii t io-teloţ
domneşti , curi
mergeau "lît rfts-
boiu, sait î n pt*!1-
soană, sau fcriini;-
teau unul .Sîili tloJ,
cel mult t r o i os-
taşi călăii, înar-
maţi cu s t t l î ţ e şi
cti arcuri.

Pe vreitioiv lui
Ştefan col JVttti't! ai
se îiiipLitiiiti«t'fiţ,
fiindcă pavixs (Jiu
ei fuseserrt, lx>ie-
riţij parte a t i CCMIELI
locul boierilor.

d) Cetele târgu-
rilor sau f)rt€Şt'.loY
fără cetăţi, To i-1 < \ ate
din târgovci-^i clin
toate bresiel.o,
şi din ai
ce se ţineau ti e cli*.
- e) Inul
rând trebuest;
cetele de ? tic rec
nari sităin-i..

In secolele al XlV-lea şi al XV-leau aceste c e t e
rare. Domnii dispuneau de prea puţini baiii în
ca să le poată întreţine.

Chiar în secolul al XVI-ka rareori întâlnim. : m e r c i ' -
an la domnii pământeni. Iti scmimBan utn„^? ,._'..nan la domnii pământeni. M semimeau Ufacii sau

lefegii, dete cuvântul leafă, soldă, anerces* c t i v â i i t de
la."Unguri, la

fg, tul leafă, soldă
ongină turcească, trecut la noi,

i l

de
d:U'

n • •- . . . . ongină turcească, trecut la noi, la Unguri l a
;|k.iera nu erau scuhţi sub tuci im cuvânt de slujba «eni, la Poloni. . A strânge oaste cu leaH » ' **
htart. 1'ropnetatea pământului era strâns legată cu leafă,, înseamnă, d u p l u S e a £ 2 h
slujba militară; una era condiţia celeillt B o i l J i i i i m ? î S

| tânge oaste cu leaH »
«htart. 1'ropnetatea pământului era strâns legată cu leafă,, înseamnă, d u p l u S e a £ 2 h
e slujba militară; una era condiţia celeilalte. Boierul . Joimirii» nu însemnă cum ? a
a» nu mergea Ia oa.te când îl chema domnul. Moldova orice fel de mercenari " t ă i a i

însemnă cum ?a
Moldova, orice fel de mercenari "trăiai ill

i
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poloni (Zohniors, Sold-nar). Pentru lefegii, la înce-
putul secolului al XVI-lea, ac întrebuinţa eu vântul
joldcmarL

La răsboiu, stare pe atunci aproape permanentă,
cetele boierilor dela ţara, ale cnejilor wi judeci lor, ale
mănăstirilor, episcopiilor şi târgurilor, se alipeau pe
lângă cetele pârcălabilor din ţinuturile respective.
Obiceiul .se constată si în Ţara Romaneasco, unde
judeţele în secolul al XVI-lea îşi avunu corpurile lor
separate.

Cetele erau puse sub conducerea boierilor, pârcă-
labilor, starostilor, supuse însă conducerii supreme
:i domnului sau a unui boier, care avea încrederea
Ini si care în secolul al XV-lca pufceu să .fio oricine
dintre boierii cei mari, De obieei.il, era vornicul sau
un fost voinic, încercat în rnsboaici. Funcţiunea de
hatman, împrumutată dela Poloni [Hatman din ger-
manul Hanptmanii), cu atribuţia de comandant ge-
neral ni trupelor, se iveşte abia hi sfârşitul secolului
al XVI-lea.

Unitatea imediat superioară cetei era pâlcul.
Moldovenii îl întrebuinţau în două sensuri: a) linie
de bălaia, b) corp de armată,

Kl avea acelaşi înţeles ca vechiul nordic fy'Jii,
fylking, « udes instructa.», identic cu vechiul german
jolc, oare nu înseamnă, cu ustă/:i, poporuHutreg, ci o
pur te armată din el,

Ca linie de bătăii; cuvântul* pfiko, v. într<'huin|,al.1

în sfaturile fui Ncagoe Hasarub.
Cu înţelesul de corp de armată. îl găsi iu în analiştii

si cronicarii secolului al XVMea si al XVIl-loa.
Ureche, povestind expediţia din 152H u lui Petru

Rareş împotriva tfueuilor, scrie: «retru-Vodă au ridicat
oaste mare asupra Sătulilor în ţara 'Ungurească şi au
împărţit oastea in două pâlcuri- a.

T,ÎI domnia iui Despot, vorbitul de oştirea lai Toiuşa
înaintea lui Visnioveţclii, ] t l Vercicani, zice: «(:oi>
niimlu-si oastea su în dona pâlcuri».

J'ftfcnrile, fit» în marş fie în linie de bătaie, consti-
tuiau oastea, singurul termen întrebuinţat în ve-
chime de Komâtu pentru noţiunea generală de a mia ICI.

învăţăturile lut Neugoi» llasarab, tiu îutr'un singur
loc pentru armaţii cuvântul «gloată o, pe cate Matei
Hasarab t-n tradus prin a mixte». Cu drept cuvAnt,
căci iHimi.ii. sub ouste înţelege Koiiiânul urinaţii în-
treagă: ctilitriişîfictlcştrii, arcaşii, saitifaşii, s-incluşii sau
xinofanM, şi puşcaşii sau 'puşcării, toiul şi stră-jile,

adică eirvnleria, infanteria şi artileria, corpul prin-
cipal şi avnntgiirdele.

loîtti liogdau, gflsind o seiiuiii de numiri de origine
slavă în diferite elemente ale oastei, uraţii că organi-
zaţia noastră militară în evul mediu s'u Tăcut ca şi a
Ungurilor, însă în mai mare măsură, sub înrâurirea
clementelor slave.

Această organizaţie primitivii datează din timpul
când. împărţirile teritoriale în ţinuturi s:m judeţe,
încă iui erau fixate, şî când rangurile militare mi erau
introduşi1. XCste îndelunga, vreme a formaţiunii na-
ţionalităţii roinfine, când peste elunienteie primordiale

SABIA UNUI nonţiiMoivuovicAN diteo-i'onmnt! s'au suprapus ucele elemente, slavo care
J)IN suc, xv î U l (leoseliit-o de celelalte naţionalităţi romanice şî

1 'fr^tMArf™™*1 1 0 ' 1 1 l-tui dat imtliiţa sfl dosvolte, în urmă, forma cu

mmm.

1

HA1UA I,UI £T1!VAN OI'.I, MAHIf;
,'iftirc\> Uimi Ui nit1 ioimi\ii-fjU'

fu «AnfltlSiil
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SFÂNTUL GHBOH.GHB PIUÎ2INTÂ pfi ŞTEFAN CEI, MARE MÂN?UITORUI,UI
Ştefan e Insolit de iDoamna Marla ţi de fiul Sâu Bogdan (Fresca dela Mftn&Stirca Voronef)

totul originale de viaţă socială, juridică şi politică.
Procesul de diferenţiare a trupelor după arme,

ţinuturi şi clase sociale şi de concentrare a comanda-
mentului în mâna unui singur om, începe a se iace
abia după întemeierea voevodatului neatârnat, pe
la mijlocul secolului al XlV-lea.

In cursul acestui secol şi al celui următor,
organizaţia militară, se desăvârşeşte cu uu minu-
nat sistem de apărare a graniţelor prin cetăţi.

Secolul al XV-lea se poate numi cel mai însemnat se -
c ol în istoria Românilor, prin faptele politice şi ostăşeşti,

I a acest secol Muntenia capătă un prestigiu militar
recunoscut dincolo de hotarele sale, şi Moldova se a-
rată vrednică de fapte mari, păstrând hotarele neştir-
bite, datorită acelei puteri înseninate a oştirii sale.

Secolul al XV-lea se termină pentru Ţările Româ-
neşti prin apogeul gloriei militare.

In acest secol domneşte în Moldova Alexandru-Vodă
cel Bus, om învăţat, care dă Moldovei o organizare
polîticâ-administrativăj în vederea nevoilor militare.
Kl acordă drepturi dregătorilor, reorganizează co-
mandamentul, întemeiază gradul de spătar, luat
dela împăratul roman de răsărit.

Marele spătar este capul oştirii. El are sub ordinele
sale pe ai doilea şi al treilea spătar, chiar şi mai
mulţi spătari.

Semnul dregătoriei spătarului este un baston de
argint aurit.

Spătarul are ca salariu un dar de fiecare ostaş care
era ridicat la rang de ofiţer (sutaş). Bl mai este şi
purtătorul spadei Doinmilui.

In. vederea nevoilor mari ale oştirii, în afară de
impozitele din secolul trecut se mai prevăd: dăjcliîle
zecimii dela oi.

După spătar, venea ca dregător militar, după cittii
s'a arătat mai sus, pârcălabul, comandant al cetăţilor
şi al ţinutului de care ţinea cetatea.

Cetăţile de margine erau dregătorii militare niai
însemnate.

Hatmanul cel mare îndeplinea funcţia de pârcălab
şi portar al Sucevei şi ispravnic peste toate ostile ţării.

Şătrarul mare era purtător de grijă peste corturile
domneşti şi ale oastei, atunci at>ia introduse în
Moldova, mai târziu purtător de grijă a tu-
nurilor.

Pe lângă aceşti dregători, cu ocupaţii în special
. militare, ceilalţi boieri cumulau însărcinările militare

cu cele civile.
In acest timp, Domnul organizează şi puterea de

pe apă, marina, construind vase militare cu personal
marinăresc.

Cetăţile Chilia şi Cetatea-Albă sunt întărite şi devin
cele mai însemnate şantiere de construcţii navale.

Moldovenii aveau vase atât pe Marea Neagră cât
şî pe Dunăre, şi făceau exerciţii prin insulele şi trecă-
torile Dunării.

Ca arme, pe lângă cele enumerate, mai aveau. şi
tunuri de lemn (bombarde), legate cu cercuri de fier..
IA tunuri Ii se ziceau fittşti, ghiulelele erait de.piatră..

începând cu anul 1400, documentele arată că arti-
leria începe să întrebuinţeze, la gurile de foc mari,
bombe de fier j la cele udei, ăe plumb,
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In vremea aceea meşteşugul ostăşesc era în mare —când o oştire nu-i plătită şi stă acasă, ce poate fi cea
căutare: pedestrimea şi călărimea aveau o tactică plătită care stă în serviciu, dacă uu oştire permanentă ?
specială de luptă, reguli bine cunoscute de căpitani Acest adevăr apare mai luminos când Cantemir
şi de soldaţi. Scriitorii de pe acele vremuri spuneau scrie;. «Când voeşte vreun domn să ţie mai mulţi
că domnii scoteau la răsboiu 50.000 de oameni. ostaşi pe cheltuiala sa, uu are împiedecare de la nimeni,

Cantemir, în «I-Ironografiile Patriei noastre», po- însă ei niciodată nu îndrăznesc să-şi înmulţească
vesteşte că: t Moldova slobodă aata oaste, la 70.000 ostile lor, fără numai atuncia când voesc să facă
ft de multe ori •până la 100.000 oameni». vreo răscoală. Căci ei socotesc a fi mai de folos ca

Generalul Hârjău, în lucrarea sa: «Pregătirea ar- să-şi strângă baiu în vistieriile lor, decât să-i îm-
inatei pentru răs-
boiu», voi. I, pune
întrebarea dacă pe
acele vremuri exista
o armată perma-
nentă în ţările noas-
tre? întrebarea a-
ceasta a fost pusă
şi de neuitatul isto-
ric Bălcescu, care
a afirmat categoric
existenţa unei ase-
menea armate în
Muntenia.

Generalul Hârjău
crede că o armată
permanentă nu a
existat până la co:-
pul puşcaşilor — al
tunarilor — care s'a
creat după intro-
ducerea tunurilor,
adică în a doua ju-
mătate asecoluluî al
XV-lea. Tot ca tru-
pe permanente vom
socoti şi trupele gar-
dei domneşti, com-
puse din pământeni
şi mai cu seamă din
mercenari s t ră in i ,
înfiinţate mai târ-
ziu,

In timpul lui Mir-
cea nici o armată
europeană nu era
permanentă. Abia
la suirea pe scaun a
lui Ştefan cel Mare,
se crease în Franţa uu mic sâmbure de trupe perma-
nente.

CHIPUI, I,UI ŞTUFAN CEI, MAiuj DUI,A MANASTIRBA ZO GRAFI
(Dtipă V, C. Hthlnt)

prăştie pe la ostaşi,
neavând trebuinţă
de dânşii»,

Cantemir dă pen-
tru oştirea perma-
nentă a Moldovei,
dinaintea lui Ştefan
cel Mare, următorul
efectiv:

io1 căpitănii de
câte 100—1000; 4
căpitănii de munţi
câte 1000 — 4000;
4 căpitănii străine
de câte 1000—4000;
20 căpitănii călăreţi
a 100—2000 ; 4 că-
pitănii de Lipcani
a 1000—4000. Total
15.000.

In afară de a-
ceastă trupă per-
manentă e r a u şi
miliţiile, c a r e în.
Muntenia aveau ua
efectiv de 18.000.
In Oltenia, erau 5
căpitănii a 1000—
5000; în Moldova,
19 c ă p i t a n i i —
19,000; 8 căpitănii
de dorobanţi pe-
deştri — 8000. Prin
urmare miliţiile din
ambele ţări se ri-
dicau la un total
de 5°-000 oameni,
bine organizaţi.

Din opera lui
Cantemir se poate vedea şi ierarhia oştirii: Marele Căpi-
tan peste 4000 oameni, Căpitanul peste miliţiile unui

Alexandru Xenopol scrie că «de o armată perma- judeţ, Vătaful peste 500 oameni, Sutaşul peste
. nentă nu poate fi vorba la Români până mai târau, 100, Căprarul sau Causanul (acesta în Moldova)
când lefegiii ţinuţi în ţară pentru paza Domnului şi
în timp de pace, luară caracterul miei armate, care
uu avea altă îndeletnicire decât meşteşugul armelor».

peste 10.
Chemarea la mobilizare se făcea prin focuri aprinse

de pe înălţimi, numite cingi, sau prin trimiterea de
D. General Anastasii!, în contrazicere cu părerile călăreţi în centrele populate,

de mai sus, admite părerea lui Bălcescu. D-sa se Invazia duşmanilor în ţară şi direcţia de unde
întemeiază pe afirmaţia lui Dimitrie Cautenn'r, care veneau se vestea prin semne sau semnale în munţi,
spune precis: «Oştirea Moldovei, din timpul şi îna- prin călăreţi la şes, în sate prin alarmare, buciume,
intea.luî Ştefan cel.Mare, era constituită din oşti trâmbiţe, etc. .
pe cari le susţinea Ţara cu cheltuiala sa, pentru Organizarea armatei române în secolul al XV-lea;
Domni». Prin urmare — susţine d-1 general Anastasiu este uşor de reconstituit întru cât se găsesc date sigure^
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Cronicarul Ureche spune:« ridicatu-s'a
dela ţara, muntenească Ştefau-Vodă cu
multă mulţime de oaste muntenească şi
din ţară adunate..,»,

Răsboaiele lui Ştefan cel Mare ur-
mează la intervale scurte ceea ce arată
ca armata, atât din ţara muntenească,
cât şi din cea moldovenească, nu era
organizată de dânsul, Ştefan neavând
timpul s'o organizeze deoarece se gân-
dea la răsboaie, împărţind oştirii stea-
guri şi punând peste ea hotuogi şi
căpitani.

Misionarul Muriano, contimporan cpo-
ceî, mtr'tin raport ce face Papei, arată
că armata era de Go.ooo oameni, din
care 40.000 pedeştri, 20,000 călări, această
oştire era tot timpul în serviciu. Scriitorii
mai arată ca Ştefan a înzestrat oştirea

cu tunuri şi cu

' , - < • •

i \

SABIB PENTRU DOUA
DIN 8EC. XIV-—XVI

.-•;• (Col. Muzeului Militar)

sineţe.
Din punct de

vedere strate-
gic, cronica lui
Wavrin, co-
mentată de d.
General Ro-
sett i , tiţ dă
amănunte pre-
ţioase asupra
răsboaielor din
acea epocă. Ba
ne a r a t ă că
pricipiile după
care domnitorii
munteni con-
duceau răsboa-
iele erait: re-
tragerea între-
gii populaţiuni
la adăpostul
munţilor, dis-
trugerea holde-
lor, a tacu l
coloanelor tur-
ceşti în defi-
ieuri, urmări-
rea de aproape
a coloanelor ce se retrăgeau,
atacarea lor la trecerea
Dunării şi amânarea opera-
ţiunilor, când aceasta era
cu putinţă, până după
seceriş, pentru siguranţa
hranei.

In rezumat Wavr in,
spune d. General Rosetti,
confirmă că strategia Ro-
mânilor din mijlocul vea-
cului al XV-lea, ca şi
aceea din veacul anterior,

. era .0 strategie defensivă.

Românii foloseau, pentru circularea ne
Dunăre şi trecerea ei, luntri lungi şi
strâmte, alcătuite dintr'im singur truncliiu
de lemn. Aceste luntri foloseau vâslele
ca mijloc de propulsiune şi puteau duce
până la 12 oameni. Uşoare şi de mic

m.-. j pescaj pătrundeau tişor în canaturile la-
terale, ceea ce îngăduia Românilor să facă
recunoaşteri şi să ia prizonieri.

In ce priveşte armamentul, Wavrin tui
are decât o singură informaţie: Romanii
dispuneau de două bombarde, cu o ţeava
atât de scurtă încât o parte din proiectil
rămânea afară.. După d. lotga, bombardele
nu erau de lemn.

Proiectilele, din pietre trase cu acetite
bombarde, treceau peste zidurile ocu-
pate de duşman sau le ştirbeau numai
părţile de sus, ceea ce dovedeşte că gu-
rile de foc erau - h _ ,
nişte mortiere.

Atacul cetăţi-
lor se făcea ast-
fel : sub protecţia
unui foc viu, pe
care îl îndreptau
atacatorii asupra
părţilor de unde
apărătorii ar fi
putut bate pe cei
ce se apropiau
de locul ales j>en-
tru atac, o parte
din atacatori
aduceau lemne şi
le îngrămădeau
contra zidului,
dându-le foc.
Uneori acest ioc
aprindea galeri-
ile de lemn de
deasupra ziduri-
lor, ceea ce silea
pe apărători să

-••••:.v:.".'J - încerce a-şi croi
nouA MANI d«unpimtreata-

catori şi ducea la
luarea cetăţii.

D. loan C. Filitti, în'bro-
şura : <i Câteva cuvinte des-
pre alcătuirea oştirii de ţară
în Principatele Române până
la Regulamentul Organic»,
socoteşte greşită teoria, că
toţi locuitorii satelor se fo-
loseau deopotrivă de pă-
mântul aşezării, şi greşită
prin urmare şi concluzia că
toţi datorau deopotrivă ser- „ ^ . ^ -,
vicM militar, şicăefectivul S g g k ^ ^
oastei era proporţional mare cu DOUA TĂIŞURI ZIMŢATE
fiindră i r fi frvîf fnfmnt HP D I N S E C - XIV—XVI
înnuca ar 11 roşi iormar. ae ( C o l M u n s n l u l aiuum)

j
DIN SEC. XIV—XVI
(Col. Muzeului Militar)
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masele ţărăneşti, mulţumite
de starea lor, care se ridicau
sub conducerea şefilor săteşti
(juzi, cneji, vătămării) şi a
funcţionarilor teritoriali,

Adevărul este că îndatorirea
ostăşească o aveau şi la noi
numai proprietarii solului ca
şi în Occident, ca şi la vecinii
noştri,

I). Filitti arată că după cele
mai vechi documente de care
dispunem, pământul în Princi-
patele Române, era stăpânit
în indivizie, de urmaşi, fireşte
tot mai numeroşi, ai unui sau
unor autori comuni, cari des-
călecaseră un hotar, sau că-
rora, după întemeierea Sta-
telor unitare, Domnii le dă-
ruiseră unul sau mai multe
hotare.

Aceşti stăpâni în indivizie
ai solului erau, evident, acei
« maiores terrae » diu Oltenia
şi din părţile Argeşului, de
care vorbeşte diploma dela
1247, dată de regele Ungariei
cavalerilor Ioaniţi, şi cari ve-
neau la răsboiu fiecare (1 cum
aparato suo bellico». Aceşti
proprietari în indivizie au
format miezul oastei, ei erau
destul de •numeroşi pentru a
forma oastea cea mică a
Domnilor,

Letopiseţul d e l a Bistriţa
Moldovei, care se opreşte la
anul 1506, vorbeşte de trei
categorii de ostaşi; boierii, în
înţeles de dregători; vitejii,
adică proprietari, şi voinicii,
oameni de rând.

Prilusius, la 1553, în «Leges
seu stătuta ac privilegia regni
Poloniae», povestind închina-
rea deta 1485, în Colomea, a
Iul Ştefan cel Mare către re-
gele polon, zice că erau de
faţă toţi băştinaşii cari au
moşii de veci în Moldova şi
toţi ceilalţi curteni de frunte,
fiecare călare şi cu steguleţ,
şi adaugă: «ostaşi zişi în
limba lor boieri, având fie-
care câte un credincios ».

In afară deci de împreju-
rările de mare primejdie, cul-
tivatorii rămâneau în sate să
asigure şi mai departe, prin
munca lor, îndestularea lor şi
a proprietarilor.

GHIOAGĂ CIT PIROANE, BICIU ŞI I,ANCE
Folosite de ttupele româneşti tu sec, XIV—XVI.1

(Colecţiile Huitului Militat}

ARBALETA ROJÎÂNSÎASCÂ
Folosită tu ace. XIV—XVII. IMtaia maximii In 300 111
lungime perforftml o nrimirit i!e oţel. Colecţiile Muzeului

Militar NaUonal

Iii ajunul luptei dela Valea-
Albă, Ştefan cel Mare a încu-
viinţat pedestrimii ţărăneşti să
se ducă la vetrele ei; el a ră-
mas «con la mia parte», cu
10.000 proprietari călări.

EPOCA DECĂDERII
MILITARE

Cu începere din secolul al
XVI-lea schimbarea îii concep-
ţie şi în realitatea proprietăţii
şi folosinţei solului, aduce
şi o adâncă schimbare în alcă-
tuirea social-politică a ţărilor
româneşti,

Dacă Domnul rămâne cu
drepturile, privilegiile şi starea
sa socială anterioară; dacă
clasa conducătoare îşi măreşte
şi puterea, şi averea şi vaza,
prin faptul că e considerată, diu
ce în ce mai mult, ca având
drept de proprietate integralii
asupra moşiilor pe cari le
stăpâneşte, prin cumpărări şi
prin abuzuri, în schimb pro-
prietarul ţăran mijlociu şi mic,
dispare, şi clasa celor lipsiţi de
dreptul de proprietate (dar
încă nu de cel de folosinţă
şi de acel al libertăţii perso-
nale), creşte nemăsurat.

Rezultatul este o rupere a
judiciosului echilibru social şi
economic din trecut: atotputer-
nicie economică, politică, so-
cială la minoritatea de sus,
mizerie fizică şi morală şi ne-
putinţă la baza însăşi a scării
sociale.

Acelaşi desechilibm, cu ur-
mări importante, se produce în
organizarea militară. Clasa con-
ducătoare (în toate treptele sale)
puternică, are interese opuse
marei mase a populaţiei, a
cărei înălţare nu poate să o do-
rească, cum nici nu poate ve-
dea, cu ochi buni, a ei înar-
mare, Clasa de jos rămâne în
sărăcie, neputâiidu-şi fabrica sau
cumpăra armamentul modern
de atunci — puşti — şi ueavând
acelaşi interes ca în trecut, de
a apăra organizarea' socială po-
litică — Statul — din care făcea
parte.

Ridicarea în masă/ care în-
găduise apărarea fiinţei sta-
telor româneşti în trecut, uu
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era eu neputinţă, căci avem pilda maselor de ţărani
strânşi în jurul lui Ioan-Vodă cel Cumplit, dar nu
mai putea da iui instrument de răsboiu aşa de
admirabil ca altădată.

Nevoia unei armate a continuat însă a se simţi,
dacă nu pentru apărarea neatârnării ţărilor, dar
pentru a satisface cererile de cooperare ale puterii suze-
rane, pentru a face faţă incursiilor
vecinilor şi pentru a susţine pe
diferiţi pretendenţi la tron.

Pentru satisfacerea acestei nevoi
.s'a recurs nu la noul mijloace, ci
la folosirea, pe o scară mai mare,
a mira mijloace folosite mai puţin
fu trecut.

Aceste mijloace erau, mai întâi,
lefegiu. Dispunandu-se de mai
mulţi batii ca în trecut, se puteau
năimi mulţi lefegii, din cari
exista atunci, şi în ţările noastre
şi în toată Kiiropa, un mare nu-
măr gata a se pune în serviciul
oricărei cauze şi neavând nici o re-
vendicare socială.

Apoi erau acele categorii sociale
care datorau serviciul militar în
shimbul mior privilegii. Menţine-
rea privilegiilor din trecut şi acor-
darea de noui privilegii, a întărit
şi desvoltat aceste clase de lup-
tători.

In rezumat, sub influenţa schim-
bărilor aduse în posesiunea so-
lului cultivabil şi în alcătuirea
social-politică, armatele române
au evoluat dela armatele naţio-
nale, la armate alcătuite mai ales
diti mercenari şi din anume cate-
gorii privilegiate, cărora se adaogă,
câte odată, un număr de ţărani
rău înarmaţi.

Xenopol, în «Organizarea mi-
litară a Ţărilor Române», ne
arată cum stingerea înceată şi
nesimţită a proprietăţii ţăranilor
a dus căderea lor în stăpânirea tot
mai deplină a acelora pe moşia
cărora stăteau, şi lanţurile ce-i în-
cătuşau deveniră tot mai grele. Şi
cum ţăranii fugeau dela un pro-
prietar la altul, iar proprietarii
răi, — majoritatea — îşi vedeau
d.esgolindu-se moşiile de locuitori, s'a început împie-
decarea strămutărilor şi readucerea cu sila a celor
fugiţi. Şerbirea înlocui simpla stare de supuşenie' a
ţăranilor neliberi.

Această schimbare a condiţiei ţăranilor supuşi
aduse scutirea lor din ce în ce mai rostită, de slujba
militară. Sunt indicii care confirmă interesul proprieta-
rilor de a mt lăsa pe şerbii lor să facă slujba ostăşească.

In Transilvania se petrecea acelaşi lucru, ţăranii
fura reduşi fu curând în stare de iobăgie.

IlADU DErA AFUMA?!
După fresca delii Mfmfistirca Dealului

Copie la Casa Şcoalelor

In 1443 sa întâlnesc iobagi în Transilvania, ce trebue
să fie scutiţi de rege de iobăgie, ca să meargă contra.
Turcilor, dovadă că ţăranul iobag nu era învoit să
meargă ia oaste.

In 1514, ţăranii şerbi din Ungaria şi Transilvania
alergară sub steaguri şi se adunară la Pesta. Nobilii
teinându-se că, prin înrolarea şerbilor lor în urmata,

să iiu-i piardă din mână, ,se opun
cu putere la înrolarea voluntara.
Atunci avu loc revolta ţăranilor
de sub conducerea secuiului i.)c>$xn,

Cu cât caracterul serbiei îu ţă-
rile române se îndepărta do v<>-
chea supuşenie, cu atât boK;rsi
restrângeau tot mai mult c.şircîi
la oaste a oamenilor lor. Dac îl se
găseau oameni cari căutau să fie
luaţi la oştire, o făceau ca mijloc
pentru redobândirea libertăţii, De
altfel slujba militară deveni grea,
şi mulţi răzeşi căutau să scape
de ea. Curtenii părăseau ociuelc
lor şi se aşezau pe moşiile boie-
reşti pentru a fi apăraţi, de stă-
pânii lor, de îndatoririle militare.

Trebue observat însă că dacă
la începutul său secolul XVI se
află sub strălucirea getiuuuî mi-
litar al lui Ştefan cel Mare, el se
sfârşeşte cu strălucirea altui geniu
militar, Minai Viteazul,

Din datele scriitorilor acestui
secol rămâne neîndoios, că oştirea
are o organizare cu caracter na-
ţional, deosebindu-se elementul
permanent activ de cel teritorial,

D. General Anastasiu arată cil
se găsesc domnitori ca Alexandru-
Vodă I^ăpuşneanu, cari, revăzând
administraţia organică a ţării, o
modifică pentru a satisface în
prima linie trebuinţele militare.

Dorobanţii şi călăraşii îşi păs-
trează vechea lor organizare, IMc-
mentul permanent şi corpurile
străine sunt în sarcina Statultti,
cel teritorial pe seama boierilor, a
breslelor, a mănăstirilor. Se men-
ţine organizaţia gloatelor «în do-
bândă» care câteodată iau parte
şi la lupte. Se menţine tradiţia că
boieriile sunt organizate pe imitaţi

ostăşeşti, echipate, armate şi conduse la răsboiu, cu
cheltuiala boierilor.

Arma de căpetenie este cavaleria, arma cea mai
reputată pe atunci.

Infanteria de asemenea era mult superioară infan-
teriilor străine din acele vremuri. După bravură,
organizare şi calităţile ei răsboinice, se poate com-
para cu infanteria elveţiană sau cu cea germană,

Oastea se recruta: 1) Din lefegii. D. General
Rosetti scrie că toate izvoarele arată prezenţa din
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EFIGIA. MONETARA A I,UI IOAN VODĂ CBI,
CUMPLIT, DOMN AI, MOI,DOVEI 1572—IJ74.

(Din iV, lorga: Portretele Domnilor Roiuftui)

ce în ce mai numeroasă a lefegiilor în armatele româ-
neşti din. secolele XVI şi XVII. lefegiii, mai ales cei
străini, erau nu numai meşteri îii mânuirea armelor
de foc, dar prezentau şi avantajul de a constitui pentru
domn o pază sigură. Recrutarea lefegiilor, se făcea de
către domni, O bună parte erau trimişi de către aliaţii
domniloT. Cei din ţară «se strigau cu leafă »,* erau
chemaţi, adică prin strigări publice. Pentru străini
se trimiteau agenţi în locurile
unde se ştia ca se găseau ase-
menea ostaşi, după ce se cerea
suveranului respectiv dreptul de
a «năimii) ostaşi în ţara sa.
Mulţi veneau singuri. Uneori re-
crutarea se făcea prin încorpo-
rarea silnică a prizonierilor.

Mercenarii erau de naţionali-
tate moldoveni, munteni (se nu-
meau darabani), cazaci, poloni
ringuri, secui, saşi, germani (so-
cotiţi ca cei mai credincioşi),
italieni, francezi, burgunzi, turci
sârbi, ruşi, bulgari, albanezi, wa-
loni.

Numărul lefegiilor domnito-
rilor noştri a variat mult, fiind
în funcţiune de nevoi şi de mij-
loace.

Un mic număr forma, mai cu
seamă dela mijlocul secolului XVI-lea înainte, perma-
nent, garda personală a domnitorilor, Efectivul ei se
ridica la câteva sute. In răsboiu, numărul mercena-
rilor creştea mult, dar nu întrecea câteva mii şi nu
pare a fi trecut de 12.000, cifra atinsă, după unele
izvoare, sub Miliai Viteazul.

Lefile ce se plăteau variau; călăreţii se plăteau mai
scump, infanteriştii mai ieftin. Străinii erau mai
scumpi ca cei din ţară.

Pe lângă leafă se dădea acestor ostaşi şi îmbrăcă-
minte, hrană şi locuinţă; uneori, scutiri de dări,

2. Din breslele •privilegiate. Din cauza scumpete!
mercenarilor, domnii nevoiţi a avea ostaşi, au dat o
deosebită desvoltare acestei categorii de luptători.

Asupra modului cum se făcea serviciul de către bres-
lele privilegiate şi a drepturilor şi îndatoririlor lor, s'au
ivit controverse,
. D, General Ro-
setti scrie că se
poate stabili în chip
cert că:

a) aceşti ostaşi
erau oameni liberi,
şi rumânii, vecinii
şi robii nu puteau
face parte din rân-
durile lor;

b) erau socotiţi
ca nobili;

o) nobilimea lor
provenea din proprietatea sau folosinţa solului;

d) erau scutiţi de dări sau plăteau, cel puţin o
parte clin 'ei, o ;dajdie redusă, dajdie căluşărească;

TUNUI, I/UI PlţTRU CRRCEI,
Jumiltotcii dinapoi a Jevii. (Muzeul Militar

f) în timp de pace serviciul lor tiu era continuu,
ci se făcea cu schimbul;

g) erau înclatoraţi a se prezenta la reviste de
efectiv, se ţinea un registru unde erau înscrişi;

h) numărul lor nu era mare, numai câteva mii.
Numele lor a fost acel de curtean (ulterior'călăraş)

în Moldova şi de roş în Ţara Românească.
Vorbind de curtenie, d. N. lorga spune că era ass-

mănătoare cu legătura între pă-
mânturi şi datoria de oaste ce
aveau spahiii călări ai Turcilor,
dacă nu era chiar înrâurită de
aceasta,

3. In afară de lefegii şi breslele
privilegiate, mai era oastea de
(ară,

După spusa lui Cantemir, pre-
cum şi din faptele care arată, că
în repetate rânduri, ţăranii che-
maţi au alergat sub steagurile
Domnilor, datoria legală a ser-
viciului militar, în caz de nevoie
obştească, era încă în. vigoare.

Cadre şi comandamente. Gru-
parea oştirii se făcea separat
pe arme (infanterie, cavalerie)
şi servicii (artileria şi serviciile
propriu zise).

Infanteria, graţie armei de
foc, domina câmpul de luptă, Nu existau unităţi
de arme combinate.

Gruparea armelor în unităţi anumite se făcea şi
la noi, spune ci. general Rosetti, cum s'a făcut în
toate armatele, până la începutul secolului al XlX-lea,
în fiecare zi, după cum era vorba de marş, staţio-
nare sau luptă, câteodată de mai multe ori pe zi.
Oastea de ţară a fost totdeaunagrupatăîu unităţi loc ale,

In secolul al XVI-lea, oastea de ţară încetând a
fi chemată aşa des sub arme, documentele nu se mai
ocupă de ea, şi astfel nu se arată felul grupării, deşi
totul face să se creadă că a continuat a fi grupată
în unităţi locale.

In ce priveşte ostaşii cu leafa sau cu privilegii,
izvoarele contemporane ne arată, că se grupau la un
loc cei de aceeaşi naţ;ona1itate sau de aceeaşi spe-

cialitate.
Asupra numirilor

ce se dădeau dife-
ritelor unităţi, da-
tele ce avem nu
sunt îndestulătoare,

Nu se cunoaşte
precis nici ierarhia
lor,

Numirile cele mai
vechi, după cum s'a
arătat erau: ceata,
pâlcul, roata şi
steagul,

Numirea de steag este echivalentă cu aceia de unitate.
Cadrele cari conduceau unităţile, în prima jumă-

tate a secolului al XVI-lea, par a continua SĂ fie.
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A.K.CAŞ JtUNTISAîî, cfioo
(Col. Academici Rom&ne)

compuse din boierii tu funcţie şi din alţi boieri.
Cu timpul începe a se face o diferenţiere între cadrele
alcătuite dîu boieri, având anume comandamente în,
baza, funcţiunii lor.

Banul comanda oştirea în Ţara Românească, când
nu o comanda Domnul; marii vornici comandau în
ftloldoya contingentele locale respective; marele logo-
făt comanda în Moldova curtenii; hatmanul era mi-
nistru de răsboht, comandant de armate şi coman-
dant al ostaşilor breslaşi şi al lefegiilor; marele spă-
tar comanda în Muntenia aceiaşi ostaşi; marele
serdar comanda călăraşii din. Orhei, Î ăpuşua şi
Soroca; pârcălabii comandau cetăţile şi cetele res-
pective. Exista o deosebire între aceşti dregători şi
cadrele de meserie, ofiţerii de astăzi, cari nu' erau
decât capii militari şi cari erau plătiţi. Numirile lor
erau : căpitani sau bulricbaşi, hotiiogi sau iuzbaşi
(şutaşi), vătavi, cliihai, stegari, căuşei.

Aceşti capi cari în trecut erau aproape exclusiv.
î'Qinâni sau străini boieriţi î\\ ţară, la finele secolului
al XVI-lea, sunt din ce în ce mai mult străini, fie
angajaţi cu unităţile lor de mercenari, fie angajaţi
individual.

. Serviciile par a fi căpătat în secolele' de care ne
ocupăm cel puţin un rudiment de organizare. Dove-
zile se găsesc în Cronica lui Ureche şi în scrierile lui
Cautemir, Ambii vorbesc de diferitele dregătorii şi
înşiră o sumă de boierii, ale căror meniri erau' de a
îngriji, permanent de anumite servicii ale armatei:
hatmanul era ispravnic, administrator pe toate ostile
ţării; marele si uger şi marele jitnicer îngrijeau res-

pectiv de procurarea cărnii şi a pâinii; marele şetrariu
îngrijea de tunuri şi de campament; marele comis era
mai mare peste grajduri şi personalul lor.

Cantemir mai adaogă că serdarul era: campiditx,
însărcinat cu poliţia taberelor.

Personalul de execuţie şi mijloacele de transport
ale acestor servicii erau oamenii de speciali tuto,
cărăuşi, trăsuri şi animale de tracţiune, luaţi cu sihi,
mai rar cu plată, ceea ce era, de altminteri, regulii
generală pentru toate armatele europene, până hi îi-
nele secolului al XVIII-lea,

Totuşi dacă, în quasi unanimitatea cazurilor, .ser-
viciile au fost improvizate, se pare că au avut un
sâmbure permanent.

Serviciul sanitar. Deşi se aflau la noi medici şi vraci,
a fost nevoie şi s'a recurs mult la medici şi clitrurtfi
străini. Medicamentele se procurau din stniuul-
tate,

In veacul al XVI-lea se ivesc la noi pritnelu spi-
tale, care însă nu erau destinate special militarilor.

Serviciul de informaţiuni. Domnitorii au avut obser-
vatori stabiliţi în ţările şi oraşele vecine trimiteau
soli cari trebuiau să afle şi ştiri, aveau şi spioni,
Ştirile căpătate se trimiteau prin olăcari, care mai
târziu au fost grupaţi în anumite bresle. Se paro du
asemenea că au existat anume linii de legătură pos-

, tale, fie permanente, fie organizate ad-hoc, nunii tu
meziluri (sau menzîhtri), atât în Moldova cât şi în
Muntenia.

Un mijloc de transmitere a ştirilor şi în special ceLe
relative la intrarea unei oaste duşmane îu ţară, pare
a fi fost aşezarea de observatori pe înălţimi prielnicii.

CXtmST VAÎ AH
(Dupii Bmyit: Dlvenmmm genllura armatura equcstris, 1S06)
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Pentru a împiedica pe adversari să capete ştiri se
luau măsuri de paza, adesea se recurgea la închi-
derea graniţelor.

Justiţia militară. Pe acele vremuri era obiceiul, cu
ocazia unui răsboiu, să se edicteze, de către căpe-
tenii sau de către acei cari angajau soldaţi, anumite
reguli de răsboiu care nu erau aplicabile decât în
cuprinsul comandamentului respectiv.

Se mai stabileşte că judecători erau: Domnitorul,
mai ales în ce priveşte crimele de trădare (viclenie,
hiclenie, vicleşug), dezertare la inamic, părăsire a
câmpului de luptă, când
vinele erau făptuite de
boieri. I,a rândul lor bo-
ierii judcciiu.fie întruniţi
în divan, fie singuri, în
baza funcţiunii lor sau
în baza unei delegaţitmi
speciale.

Pedepsele ce se aplicau
erau: moartea (prin de-
capitare, spânzurate sau
tragere în ţeapă) şi con-
fiscarea averilor, pentru
trădare sau dezertare la
inamic; moartea pentru
fugă de pe câmpul de
luptă; moartea pentru cei
ce se dedau la jafuri şi
omoruri. Pedeapsa se re-
ducea la confiscarea bu-
nurilor, dacă vinovatul
era soldat bun,

Neprezentare la che-
mare se pedepsea cu
sechestrarea bunurilor şi
pierderea drex^turilor de
libertate.

Cei ce vătămau pe
duşmanul învins, pe care-1
urmăreau şi care cădea
jos, cei ce ar lua copii
la oaste, se pedepseau cu
certarea de către jude-
cător.

Pentru soldaţii care
recurgeau la arme când
se certau, pentru dezer-
torii, în timp de pace,
pentru predarea unei cetăţi, existau pedepse va-
riabile.

Cei cu purtări bune se răsplăteau cu daruri sau
întăriri de moşii. învăţămintele lui Neagoe Basarab
recomandă a se răsplăti şi înainta acei cari s'au
distins prin slujba lor, cu ocazia căutării (revistei)
anuale de efective.

Efective, Datele culese de d, general Rosetti, pri-
vitoare la efectivul total al oştirilor, arată că efecti-
vele totale disponibile au mers scăzând, prin sără-
cirea ţării şi reducerea ţăranilor la starea de rumâni
sau vecini.

Iţfectivele au fost mai mari în Moldova, unde au

MIHAI VITLţAZUr, DOHN Ar, ŢĂRII ROMÂNEŞTI, 1593-1601
DCHCII de loan Orlandi, Roma. GravurA contemporana.

(Din N, larga: Portretele Domnilor Romani)

variat între 50.000 şi 20.000, decât în Muntenia, unde
dela circa 35-ooo au coborît la 12.000.

Armele cu care luptau Românii 111 secolul al XVI-lea
erau: arcul şi săgeata, securile, barda şi coasa, Apoi,
sabia (sub denumirea de paloş, baltac, hanger),
ghioaga ţintuita, fusta, topnzul, bâ/.doaca, buzdu-
ganul, masdracul. Puştile se numeau sineţe. Tunu-
rile se numeau puşti. Ca unelte de apărare, ostaşii
foloseau platoşa, scutul, casca şi mânuşile de sârmă.

Oştirea avea tunuri mari şi tunuri mici (cumbarale)
care aruncau pietre.

Praful de puşcă se fa-
brica în ţară. Armamentul
de fier, echipament, uni-
forme se aduceau din
afară.

Schimbările în serviciu
se făceau Sâmbăta; servi-
ciul dura o săptămână,
şi consta în gărzi, paze,
chemări pentru instrucţie
şi alte servicii.

Iya oastea de ţară fie-
care sat era obligat sa
dea un anumit număr de
recruţi.

Instrucţia se făcea cu
grije. Oamenii neapţi erau
scutiţi de serviciu.

Se făceau concentrări
anuale pentru controlul
oamenilor şi cunoaşterea
căpeteniilor.

Hotarele ţării erau pă-
zite cu oştire de margine.

Asupra uniformelor se
găsesc următoarele date :
tălpaşii erau îmbrăcaţi
cu talare roşii şi în cap
cu chivăre. Copiii de casă
erau îmbrăcaţi leşeşte.
Dorobanţii purtau costu-
me aproape la fel, ca
tăetură, cu seimenii, cu-
loarea era vânătă. Roşii şi
călăraşii aveau uniformă
alba şi roşie. Seimenii
purtau ceapcăne roşii cu
mânecile despicate, încap

berete cu fundul roşu scos la o parte. Fustaşii
aveau uniforma verde ca pucioasa şi purtau brâu
roşu. In Moldova, călăraşii purtau haină albă.

Valoarea ostaşilor. Izvoarele contemporane arată
că întru nimic nu scăzuse valoarea combativă a ca-
drelor naţionale.

Boierimea, mai cultă, învăţată prin practica con-
tinuă a luptelor să se bată şi să conducă, a dat lup-
tători de seamă, viteji şi pricepuţi. Practicând răs-
boiul, mai cu seamă în ţara lor, cu mijloacele de care
dispuneau aci, boierimea poseda o ştiinţă militară'
locală, care im se potrivea întocmai cu acea^ a arma-
telor de meserie din centrul şi din Vestul Buropei,
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MATEI EASA.RAB, DOMN Al, ŢAMI ROMÂNEŞTI, 163S—1651
Graviitâ de Mamu /JastMiius

(Din ]V, lorfca: Portretele tomniirn Koroftul)

Totuşi se găseaii şi boieii şi oameni de rând pe cari
nevoia sau dorul aventurilor i-au dus să lupte în
ţări străine.

Cadrele străine şi trupa de lefegii cunoşteau desă-
vârşit meseria şi aveau o mai bună practică a folo-
sirii armelor de foc, dar ei luptau desigur, ca lefegii
în general, adică fără. un interes deosebit pentru
cauza pe care o serveau.

In ce' priveşte oastea de ţară, lipsa de arme de
foc îi scăzuse inult puterea de acţiune pe câmpul
de luptă, dar rămăsese fără pereche în serviciul de
cercetare (iscoade) şi de acoperire, graţie calităţii
cailor, deşteptăciunii, îndrăznelii şi vitejiei osta-
şilor.

Afară de câteva mici modificări, la începutul seco-
lului al XVIII-Iea., organizarea militară în Ţările
româneşti se menţine aceeaşi, ca în secolul trecut,

Spiritul răsboinic, deşi Roinâuii îşi păstrează cali-
tăţile lor de luptători, este în scădere. Oştirile româ-
neşti deveniseră mai puţin omogene, erau mai slab
înarmate ca acele ale vecinilor şi trăgeau pentru
răsboiu mai puţin în cumpănă,

Nestabilîtatea la domnie, certurile pentru dobân-
direa tronului, amestecul vecinilor şi, în deosebi, a
Porţii şi implicarea oştirii în . aceste certuri scade
tăria disciplinei.' Din această pricină, domnitorii nu
mai au încredere în oştirea naţională şi organizează
trupe din ;străini. . . •; . :

La toate aceste scăderi — scrie d. general Anastasiu—
se adaogă dese expediţiuni, în afara hotarelor ţării,
de către trupele româneşti din porunca Porţii. Ele
Însoţeau adesea ostile turceşti.

GHE0IÎ.GH8 ŞTEFAN, DOMN AI, ŢĂRII K.OMAMIÎSTI, 1653—iCjH
După o atnmpS contemporană tle lohan Hojlman

(Din N. larga: Potttctelc Uomnttor nom&ul)

Folosul pe care-1 trag Românii din aceste expe-
diţiuni militare, este că simt nevoia completării şi
perfecţionării armamentului şi a mijloacelor de luptă..

In acele vremuri începe, în organizarea armatelor
din Europa, o unificare, primul pas către progresul
armatelor,

Această tendinţă de unificare, întăreşte afirmarea
că la începutul secolului al XVIII-lea, organizarea
celor două oştiri — muntenească şi moldoveana — Hă
fie identică, păstrând numai puţine numiri deosebite.

In acest secol, oştirea permanentă ocupa anume
localuri, cazărmi. Aşezarea ei pe teritoriu era to t pe
căpitănii. Căpitanii de ţinut, ca şi cei de margine,
erau obligaţi a locui în case anume, cunoscute tutu-
ror, care se numeau «case că-pităneşti ».

Privilegiile şi pedepsele erau aceleaşi ca în trecut.
Ele se dădeau de domni. In privinţa numirilor se
ţinea socoteală de ierarhie,

Dregătoriile mari ostăşeşti, de obiceiu, se încre-
dinţau boierilor de viţă domnească. Oştirea se instruia
în lagăre, unde se aduna sub corturi,

Modificările, care se introduc în oştire, privesc ele-
mentul activ, oştirea permanentă. Elementul teri-
torial, cel mai numeros, rămâne neschimbat, se face
însă apel la dânsul tot mai rar, faţă de trecut.

I,a ostaşi ca şi la căpeteniile lor, obiceiurile vecbi
ajung până în apropierea timpurilor noui, ceea ce
face dovada continuităţii lor. Obiceiurile acestea
intrau în legiuirile ţărilor.

Rangul boieriei era transmis, din trecut cu. atr ibut
categoric militar, păstrând boierilor vechile lor drep-
turi de a avea lângă curtea lor ostaşi ţărani, boieria
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PANOPLIE CU ARME DIN SEC XVI-XIX
Muzeul Militar Naţional
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fiind, socotită ca o subîmpărţire militară teri-
torială.

Prin sistemul strămutării domnilor din o ţară în
alta, organizarea oştirii de-
vine aproape identică.

Se fac reguli pentru
par?lzi militare. Se începe
organizarea flotei ţie co-
merţ şi a celei militare.
Către auul 1700 se înfiin-
ţează la trecători un corp
de gardă, -plăeşii, Tot în
acest an, găsim în Moi-
dova muzica seimenilor,
L,a 1710, se îngăduie oficial
înrolarea Românilor în ar-
matele străine.

Sub Dimitrie Cantemir
în Moldova ' se introduce
dela Huşi, în locul căpita-
nilor şi hotnogilor, numirile
de polcovnici şi rohwistri.

Istoricii arată—ne spune
d. general Aiiastasiu — că
sub Cantemir se aflau:

1. Corpul seimenilor, îm-
părţit în seimeni halwicî-
neşti, cei luptători şi sei-
meni agieţti, sub ordinul
agăi, în serviciul Jadminis-
trativ şi poliţienesc,

2. Un corp de Nemţi,
100 oameni, 4 companii.

3. Un corp de Cazaci,
160—200 oameni, 4 com-
panii.

4. Corpul Tătarilor lip-
cani, 200 oameni,

5. Un corp de darabani.
6. Călăraşi şi umblători

de Hotin, Galaţi, Soroca,
50 oameni de fiecare.

Până la Ganteniir, isto-
ricii constată existenţa a
două regimente de dara-
bani, unul la Iaşi şi altul
la Galaţi. ha. 1720, oştirea
făcea şi paza câmpului,
pentru răi făcători.

hă 1726, sub Grigore
Gliica, se înfiinţează un
corp permanent de vână-
tori, cu port unguresc şi cu
barate roşii de postav, uri
steag de catane, unul de
darabani agieşti şi unul
de panţiri. Efectiv perma-
nent 3,000 oameni. '

Sub acelaşi donui, cava-

SAŞBUI<UCBAŞA AI, CURŢII DOMNEŞTI (SIÎC. XVIII)
(După un manuscris anonim din biblioteca I, 1. C Brâti&wi)

PUŞCA. CU CRTÎMENK Şt K.OT1ŢĂ
folosita de urma la românească în BCC. XVII — XVIII,

. (Colecţia Muzeului Militar Noţlounl)

Artileria avea 12 puşti sau săcăiuşe. Efectivul arma-
tei era de 7.000 oameni.

Acea oştire avea şi muzică, trâmbiţe şi naiuri, spre
deosebire de muzica ostă-
şească veche care avea
buciue, trâmbiţe, tobe, tim-
pane, pauce, uagarale, vi-
oare, surle, flaute, fluere,
naiuri, cimpoaie,

I<a 1733, sub domnia lui
Constantin Mavrocordnt,
oastea ţării este desfiinţată
şi înlocuită cu o gardă dft
Soo de arnăuţî.

Sub Alexandru Ipsilanto,
se prevăd doua feluri de
trupe.

1. Oastea dinăuntru, com-
pusă din 100 lefegii suh
un căpitan, 100 lefegii stră-
ini, sub un vel ceauş, 400
seimeni sub başbulucbaşa,
50 catane sub un căpitan,
100 pompieri, în 2 companii,
400 scutelnici, 8 companii
de margine, 50 de pote-
raşi, toţi având căpetenie
pe spătar şi 120 tălpaşi
sub căpitanul de dorobanţi,
130 cazaci sub tiu pol-
covnic al Bucureştilor, 120
cazaci sub un polcovxiic al
Târgoviştei, 120 slujitori
sub aga, 500 slujitori sul) 30
de căpitani, aceştia din ur-
mă având căpetenie pe aga.

2, Oastea din afară avei
vin efectiv de 3.144 oameni
sub 78 căpitani, pentru
paza hotarelor, sub co-
manda spătarului.

Mai erau câteva suie de
Turci şi Arnăuţi ca gardă.
princiară şi că miliţii te-
ritoriale, 1.620 de oameni
pentru poliţia internă.

Arnăuţii erau armaţi uu
puşti cu baionete, acesteti
pentru întâia oară adusa
dela Viena.

Ipsilanti î 11 z e s t r e a % ă.
Muntenia cu un galion,
vas de răsboiu de 4iJ/a
coţi, înarmat cu tunuri. I,a
1776 Grigore Gîuca al Mol-
dovei construeşte şi el un
gâlion, la Galaţi.

Unităţile ostăşeşti sub
• Ghica erau:

Ieria se compunea dintr'un steag de călămşi, unul Başbulucbaşa.. al curţii domneşti' care avea sub ordi-
de aprozi, unul de armăşei, unul al copiilor de casă aele sale im al doilea bulucbaşa; căpitanul de dră-
şi al boiernaşilor curţii cari urmau pe domn călări, gani, stolnicul, 12 zapcii dela 4 steaguri ai seimenilor
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curţii, câte 3 zapcii la un steag (un stegar, un
odobaş, un ceauş); 188 seimeni de curte domnească
împărţiţi în 4 steaguri, câte 47 oameni la un steag.

Vel căpitanul hătmăniei, care avea sub ordinele
sale un poruşnic, tiu başbulucbaşa al hatmaniei, 3
bulucbaşi ai Mtmăniei, 12 zapcii Ia cele 4 steaguri
ale Mtmăniei, câte 3 la un ste.ig (un stegar, un
odobaş, un ceauş), 188
se inienî hătmăneşti, îm- ••- ••

părţiţi şi ei în 4 steaguri.
Căpitanul de vânători

cu 3 zapcii dela steagul
vânătorilor (un stegar,
mi odobaş, im ceauş),
47 vânători, 6 zapcii dela
2 steaguri de călăraşi
Mtmăneşti, câte 3 la un
steag (stegar, odobaş şi
chihaia); 100 de călăraşi
liătmăneşti a 2 steaguri,
câte 50 la steag, 2 trâm-
baci, 2 doboşari, un sur-
jnaciu, un flueraş.

Vel căpitanul de Neamţ,
vel căpitanul de Tmtnş,
vel căpitanul de Coniă-
ncşti, vet . căpitanul de
Tecuci, vel căpitanul de
Covurlui, vel căpitanul de
Dorohoi, comandanţi de
mici efective locale.

Doi vătafi de călăraşi
de Ţarigrad, chihaia de
călăraşi de Ţarigrad, 40
călăraşi de Ţarigrad îna-
intaşi, un vătaf de Lip-
cani, un odobaş de Lip-
cani, 30 călăraşi de Ţa-
rigrad în Galaţi, 2 stegari
(imul de călăraşi de Ţa-
rigrad în Iaşi şi unul de
lipcani), 40 de lipcani,
11 beşlii creştini, 12 fus-
taşi de divan.

Doi ispravnici de copii
ele casă (unul al vătafului
de copii, unul al vătafu-
Ini de visterie) cu 100
copii de casă (50 ai vă-
tafului de copii, 50 ai
vătafului de visterie) şi
itn stegar de copii.

Căpitanul de lefegii,
având sub ordinele sale 3
zapcii dela steagul lefe-
giilor (stegar, odobaş şi ceauş) şi 47 lefegii.

Vel căpitanul de darabani, cu 3 zapcii dela steagul
darabanilor (stegar, odobaş şi ceauş) şi 47 darabani.

Polcovnicia aqiei, 3 zapcii dela steagul de roşii
(stegar, odobaş, ceauş), 3 zapcii la un steag al pan-
ţirilor (chihaia, stegar, ceauş), 40 de panţiri. (Jîrau
pauţiri de judeţe îşi călăraşi de judeţe),

DOROBANŢ DTC TÂllGOVIŞTU
CroinalUogrnflc de Midiei Bonqacl,

La 1786, sub domnia lui Nicolae Mavrocordat, erau
în Bucureşti 6.000 ostaşi, străini şi oaste de ţară,
ca artilerie erau 20 de tunuri sub comanda unui top-
cibaşa. Această oştire făcea exerciţii şi trageri îu
jurul Bucureştilor,

Aceasta ar fi schiţa, pe cât se poate de cre-
dincioasă, a istoriei organizărilor oştirilor româneşti

pânăîn secolul alXIX-lea.
•• - -:-•- 1 Vom rezuma fazele pTin

• • . ' . care a trecut:
x-a fază. Miliţiile fe-

udale ale ţărişoarelor din
Muntenia şi M o l d o v a ,
înainte de descălicare,
fără nici o legătură între
ele. I?4e sunt compuse
din nobili şi ţărani, ţă-
ranii fiind mai toţi li-
beri.

A 2-a fază. Armatele fe-
udale după descălicare,
Voevozii ţării sunt capii
acestor armate, autorita-
tea lor este absolută, faţă
de nobilimea f e u d a l ă .
Armatele sunt miliţii na-
ţionale, tradiţiile dinainte
de descaîicare se menţin.
Miliţiile se compun din
nobili şi răzeşi cu drepturi
şi îndatoriri egale. Ser-
viciul obligatoriu şi gra-
tuit pentru toţi . Alături
de elementul pământean
se . aşează un e l e m e n t
străin,—lefegiii. Serviciul
nu este permanent. Mili-
ţiile se ridică când ne-
voile cer. Armatele pot

•fi considerate c a naţio-
nale.

A 3-a fază, I n cursul
veacului al XVI-lea
elementul băş t inaş se
micşorează ne înceta t .
Elementul străin creşte
în armată; armatele
iau din ce în ce carac-
terul unor armate merce-
nare.

A 4-a jază. Un început
de permanentizare are
loc în veacul al XVII-lea.

Armata începe să fie
INCJîPUTUJ, SF,C. XIX

Col. Jluzeiillll Militar Nnfiosinl.

constituită din două
elemente: trupe pământene şi străine, permanente;
miliţii, care se ridică la trebuinţă.

A 5-a fază. La începutul veacului al XVIII-lea; ar-
matele se desfiinţează şi nu rămâne îa fiecare ţară,
decât un sâmbure de trupe permanente, mai toate
străine. Acestea constitue garda curţii domneşti şi
garantează liniştea capitalei. •
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Elementele militare din secolul al XVIII-lea se
găsesc şi la începutul secolului al XlX-lea, nienţl-
nându~se până aproape de mijlocul acestui secol, când
oştirea se stabileşte pe o nouă bazîl, uniformă pentru
ambele ţări.

l,a. începutul secolului sunt tendinţe de a se da
oştirii o organizare pe seama şi în sarcina Statului,
cu un serviciu permanent.

Sentimentul datoriei ostăşeşti fiind în scădere, se
stabilesc reguli cate prevăd set vidul militar obliga-

DOROBANŢ D E JVTXgţ (ROMANAŢI)
CTornoUtoglnlle de Mlshel Bo-.tqu.it (Col. Academiei Române)

toriu pentru toţi locuitorii ţării. Iu acest scop, se
creează servicii de recensământ al populaţiei şi de
verificare a tabelelor întocmite de ispravnici. Recen-
sământul serveşte şi la impuneri. Căpitanilor de judeţ
li se dă sarcina recrutării oamenilor şi organizarea
companiilor. Se fixează termen pentru serviciul mili-
tar j cu mult mai redus ca înainte. Se hotărăşte vârsta
recrutării. Se organizează gărzile orăşeneşti compuse
din. oamenii dela oraşe, cari pot purta arme, Se sta-
bilesc reguli pentru instrucţia acestor oameni şi cuno-
ştinţele gărzilor pentru îndeplinirea serviciului. Se
stabilesc atribuţiile dregătorilor ţârii, şi se dau norme
pentru îndeplinirea lor. Se organizează servicii pentru
plata oştirii. Poatta pune obligaţiune personala dom-
nitorilor pentru asigurarea plăţii oştirii. Se stabilesc
dări pentru nevoile oştirii, raia în timp de pace, alta
mai mare, în timp de râsboiu. I,a ambele dări sunt
îndatoraţi şi scutelnici.

Divanul este învestit, ca organ superior admini-
strativ al oştirii, cu puteri asupra întregului teritoriu.
Din sânul divanului se alcătueşte un comitet însăr-
cinat cu stabilirea reginelor armatei. Judeţele sunt
obligate să procure mijloace băneşti pentru întreţi-
nerea oştirii. Pentru asigurarea unei bune ftmcţionSri
a serviciului, se dă o încadrare specială serviciului
administrativ, şi se creează reguli de contabilitate şi
organe de control. Se precizează mai bine stările de
boieri şi atribuţiile lor în acord cu interesele oştirii.
Se cumpără arme din Rusia, se creează spitale militare

DE JUDEŢ (ROJIANAŢI)
Cromolltografie de Mielul Bouquet, (Col, Academici Romftue)

şi serviciul de construcţii militare. Se organizează
corpul de panduri. Militarii sunt opriţi a face politică.

Toate acestea se referă la primii treizeci de ani ni
secolului al XlX-lea.

încă din 1803 se întocmiseră «cataştişele » de leti
şi se clasificaseră boieriile:

Starea x-a, banul mare de Craiova, marele jude-
cător al ţarii şi apărător al hotarelor, spătarul cel
mare al oştirilor, clucerul cel mare, purtătorul de
grijă peste cele trebuitoare la rezbel.

Starea Ii-a ', vel serdar, povăţuitor mazililor şi mai
marele purtător de grijă peste carele taberei, Aga nmi
înainte chemat căpitan de vânători, în urmă dre-
gător de poliţie, având 1980 ostaşi de poliţie. Vel
armaş, mai mare peste ţigani, peste închisori şi peste
artilerie. Vel şatrariu, mai mare peste corturi.

Intre 1802—1806 fudor Vladimirescii a fost însăr-
cinat de către Constantin Ipsilante să organizeze 11 ti
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INFANTERIE MUNTEA.NA DEFII.AND IN PAS ALEllGATOR, 1837
(Desen da Raffet. Colecfia rt£. Co/isf. Orghidttn]

corp de voluntari, pentru apărarea Olteniei; în 1807
Ipsiknte formează şi în Moldova o armată de volun-
tari, cumpărâudu-le arme din Rusia, în contul soldei
lor, Tot Ipsilante face haine, căciuli, cisme, arme,
şei, săbii, masdrace pentru oştiri. El tnaî înfiinţează
1111 polc de cazaci de 800 oameni cu ştab de ofiţeri.
In 1808 plocul se desfiinţează.

In 1812 se înfiinţează oştirea pământească în am-
bele ţări. Bazele organizării prevedeau: miliţiile şi
gărzile orăşeneşti.

Locuitorii dela ţară formau miliţiile, cei dela oraşe
gărzile orăşeneşti.

Miliţia se împarte îu panduri şi catane. Judeţele
sunt obligate a procura fondurile necesare armatei.

Dela 1815—1830 corpul pădurilor dovedindu-se ca
un bun element ostăşesc i se dă o organizaţie mai
temeinică. In anul 1821 Grigore Ghica pune temelia
armatei româneşti, organizând trupul de panduri.

RENAŞTEREA ARMATELOR NAŢIONALE

Faza aceasta reprezintă armata sub regimul Regu-
lamentului Organic, până la unirea ţărilor surori şi se
caracterizează prin trupe permanente naţionale şi
miliţii teritoriale, ambele sub forma mai mult de straje
pătnântească, şi prin obligativitatea serviciului militar
pentru toţi românii, dar nu şi egalitatea serviciului.

Răsboiul ruso-tuTc dui 1769—1774, terminat cu
pacea dela Cuchtc-Cainargi, da prilejul Rusiei de a
deveni stăpână pe Ţările Române, ceeace o face să
se gândească la organizarea lor.

Deputaţiunile moldovene şi muntene prezintă Curţii
ruseşti, câte un memoriu, în care se cuprinde şi orga-
nizarea viitoarei armate.

Propunerile deputaţilor moldoveni erau:
(i Un generai de oaste; cât va fi îndestul pentru

paza marginilor ţării, care să stea la Iaşi, de unde
să orânduiascS,-oastea la margini.

« Slujba din ţară a generalului să fie ocârmuirea
oştirilor ce vor fi de pază a ţării, atât de străini cât
şi din locuitori. A doua, prin mijlocirea lui să se tri-
meată la visteria împărăteasca dăjdiile ţării.

fl Pe boierii, ce vor fi aleşi la ocârmuire, fiecare cu
hotărît nume de boierie, generalul să-i îmbrace cu
caftanul,

«Minele ce se vor afla în pământul acesta sa fie
în seama generalului şi tot el să rânduiască la slujba
lor pe care va socoti vrednic, sau din străini sau din
pământeni,

«Toate pricinile ţării, ce vor să se arate cu anafo-
rale la prea puternica împărăteasă Cateriua, să se
trimeată prin mijlocirea generalului,

<i Din feciorii de boieri sau din alţi pământeni, câţi
vor voi să intre îu. oştească rânduială, să nu fie opriţi,
aflându-se vrednici»,

Propunerile deputaţilor munteni erau:
« Să se rânduiască în Muntenia ca să se facă oaste

de ţâra, de 20.000 oşteni, 15.000 pedestrime şi 3.000
călărime, şi să se ţină din veniturile ţării,

«Artileria ce ar trebui cu cele necesare ale. ei,
rugăm a ni se da dela împărăteasca mila, cum şi la
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vreme de rasboiu să tri-
meată împărăţia ajutor ce
ar trebui, -spre apărarea
ţării. Hrana oastei să se
dea din ţară şi să poată
intra în boeriile oastei şi
Munteni mari şi mici, ca
sa se deprindă cu răs-
boîul.

«După ce vor veni în
tava noastră ofiţeri împă-
răteşti, să se facă cetate
la porţile ce ar trebui,
din veniturile ţării.

«In Ţara Muntenească,
patru boieri sa fie în frun-
tea treburilor, iar generalul
sa poată porunci acelor
boieri, la ce ar vrea, având
voinicie ca să-şi oprească ».

După cum vedem, orga-
nizarea propusă are mai
mult importanţă politică
decât militară'.

Suirea pe tronul Ţărilor
Române, a domnitorilor
pământeni, Grigore Ghica
şi Ion Sandu Sturdza
înseamnă începutul operei
de reorganizare a arma-
telor române. Baza legală
a reorganizării a fost Re-
gulamentul Organic.

D, general Rosetti afir-
ma că, prin prescripfitmile
desvoltate în Regulamen-
tele organice ale,ambelor
principate, s'a afirmat că
scopul oreaţiurui şi menţi-
nerii forţelor armate este
tuiul pur de poliţie.

S'a creeat o forţă mică,
în fiecare principat, com-
pusă din infanterie şi ca-
valerie. Unităţile erau for-
mate din oameni, fie luaţi
prin tragere îa sorţi, fie
daţi de sate.

Ei erau îndatoraţi a servi
sub drapel 6 ani, pe urmă
erau scutiţi de orice ser-
viciu". .

S'au luat dispbziţiuiai ca
oştirea să nu se: desvolte
ulterior, prevăzându-se că
numărul unităţilor nu
poate fi mărit, cel \ mult
al şirurilor din unităţi, dar
într'o proporţie restrânsă.

Bugetul oştirii a. fost
fixat pa o perioadă de
cinci ani3 s'a stabilit însă

COT.ON 131,111, GH. T,AŢ1ÎSCTJ
Comandantul cavaleriei Moldovei

Gravură de Ltc<t, Colecţia Musculul Militar Naţioual)

ŞTEFAN GOJ,ESCU
Ofiţer »l miliţiei Valalilci

(Gravura de Leca, Colecţia Muzeului SliHtar Naţional)

cifra cheltuelilor, pe alţi
şease ani.

Instrucţia acestei oştiri
a fost stabilită la strictul
necesar unei jandarmerii.
S'au luat măsuri ca tru-
pele să fie împrăştiate.

Pe lângă aceste forţe cu
caracter permanent, a'au
mai creeat alte forţe, al-
cătuite diutr'o anumită
parte a populaţiei, cu
schimbul, însărcinate cu
serviciul de pază al gm-
niţei, cu paza ordină, eu
serviciul fiscului, având
un caracter administra-
tiv.

Regulamentul Organic
înfiinţând nucleul oştirii
româneşti, găseşte tiftind
în sufletul poporului,. în
conştiinţa romanească sen-
timentul şi dorinţa de nea-
târnare, de deplina liber-
tate a acestui neam, cure
avea în trecutul său în-
scrise pagini de mare vi-
tejie şi se simţea vrednic
de stăpânirea destinelor
sale.

Pe măsură ce am . re-
câştigat câte unul din ve-
chile noastre drepturi, când
am început să devenim
mai stăpâni pe aceste drep-
turi, era firesc sa căutăm
a ne da silinţa de a reclădi
puterea noastră militiutt.

Miliţia instituită de Kc-
gulamentul Organic ur-
mează vechile pilde, fiiiitl
întocmită pe părţi, aalfol
cum cerea şi destinaţia şi
rolul lor deosebit,

Forţa publică creeatd în
Principate, îmbrăţişcia/ă
următoarele elemente de
organizare: trupe, recru-
tare, poziţia ofiţerilor,
înaintare, pensiuni, îm-
brăcăminte, armătură, in-
strucţie, îndatoriri, buget.
In această organizare gftsi m
o alcătuire care atinge, în
cea mai mare parte., prin-
cipiile de organizare ale ur-
matelor de astăzi.

La 12 Mai 1830, s'a
văzut pentru prima data,
—-scrie locot,-colonel Nă-
dejde îa «Centenarul Ar-
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», — uniforma româneasca pe uîiţele Bucureş-
tiului,

Armata în Muntenia a fost alcătuită de trei regi-
mente de infanterie, la care s'au ataşat câte două
escadroane de cavalerie.

Armata regulată era compusă din 4.772 oameni,
infanterie şi cavalerie.

i,a început, bugetul acestei armate s'a fixat la
2.500,000 piaştri, mai târziu s'a mărit cu încă 230.000
piaştri.

I'îecare regiment de infanterie are două batalioane
1 şi două escadroane.
! 'Regimentele au nume-
rele dela 1 la 3, batalioa-
nele dela 1 la 6.

Regimentul se comandă
de mi colonel, batalionul
de maior, escadronul de
c ă p i t a n . Batalionul se
compune din 4 companii

•(roate), compania din 2
plotoane, plotonuî din 4
despărţiri.

Uscadromil are 4 plo-
toaue, plo tonul 4 despăr-
ţiri.

Efectivul: batalionul —
5S6 ofiţeri şi trtipă; esca-
dronul — igo ofiţeri şi tru-
pă. Efectivul armatei tre-
b u i a să fietotdeauua com-
plet; răspunderea o purta
spătarul.

TJlysse de Marsillac mai
arată, că armata munte-
nească avea şi unităţi de
îirtilerie, cu im efectiv de
XS7 oameni; pompieri —
37S oameni; flotila, o şa-
lupă canonieră.

Recrutarea se stator-
niceşte prin conscripţie
(înscriere) şi înrolări de
b u n ă voie.

Etatea pentru serviciul militar: dela 20 h 30 ani.
ÎSfu ae cheamă decât locuitorii pământeni, cu familie
şi avut pământesc. Termenul de serviciu—6 ani.

Capul armatei — Spătarul.
Spătarul supraveghează disciplina şi instrucţia tru-

pelor, dă instrucţiuni, controlează organele subalterne,
ia măsuri pentru prinderea făcătorilor de reîe,

Echipamentul infanteriei şi cavaleriei era la fel;
tunică albastră cu paspoal galben, pantaloni lungi,
ceac negru, manta sură, după croiala trupelor, de
linie, rusească.

Infanteria era înarmata cu puşcă cu cremene şi
baionetă; muniţie —20 de cartuşe de om. Toboşarii şi
subofiţerii, CU tesace.

încadrarea, Cinurile boiereşti erau scutite de ser-
viciul militar.

•3yH înfiinţarea oştirii s'au primit în armată tineri
din familii 'nobile, cărora li se dau grade echiva-

CCWSTAN'flN PAU.ADY
Şefci] oştirii Principatului

(Giiivurn (le hcra. ColecUa Muwului Militar NaUonnl)

lente cu cinurile boiereşti cărora aparţineau. Ei
puteau să demisioneze când voiau, primind îti
viaţa civilă gradul de boierie echivalent cu gradul
militar obţinut. După o vechime în grad de trei ani,
Domnitorul le putea acorda gradul civil următor.

Regulamentul Organic prevedea pentru viitor, că
boierii de orice rang pot fi primiţi în armată cu gradul
de fimkar (aspirant de ofiţer) fără soldă. După un aa,
puteau fi înaintaţi ofiţeri, dacă aveau cunoştinţele
necesare. înaintarea în grad se făcea, în principiu, ta
vechime.

Greşelile disciplinare şi insubordonarea se pedep-
sesc de către şefii ierarhici.

~~[ Delictele, crimele, vinele
• j politice, se judecă de către

instanţele civile, oricare
ar fi gradul.

Cel dintâi regiment af
miliţiei pământene a luat
fiinţă la Craiova, Era for-
nuit din pandurii lui Ghica
şi, poate, şi din rămăşiţele
cetelor Iui Tudor Vlaclî-

•. • m i r e s c i i .

Regimentul 1 este origi-
. nea de astăzi a regimentului

j Mehedinţi Nr. ly.
Al doilea regiment este

regimentul de astăzi 2 Ro-
' mimaţi Nr. ig.

Regimentul 3 a fost
primul corp de trupă al
Munteniei -care a călcat
pe pământul Moldovei la
1859, punând temelia
Unirii,

Regimentele de infante-
rie din Muntenia, după
înfiinţarea lor, şi în tot
timpul Regulamentului Or-
ganic, au avut reşedinţele
în următoarele garnizoane:

Regimentul 1 la Bucu-
reşti, batalionul 1 şi esca-

dronul 1 la Bucureşti, batalionul şi escadronul 2 la
Giurgiu,

Regimentul 2 la Ploeşti; batalionul şi escadronul
3 la Focşani, batalionul şi escadronul 4 ia Ploeşti.

Regimentul 3 la Craiova, batalionul şi escadronul
5 la Calafat, batalionul şi escadronul 6 la Craiova,

In anul 1S35 cavaleria se organizează într'im re-
giment de călăraşi.

Pentru Moldova, Regulamentul Organic, hotărăşte
înfiinţarea unei * straje armate» sau «jandarmăni
locale», având aceleaşi atribuţiuni ca şi miliţia din
Muntenia,

Capul suptem al acestei jandărmării în Moldova
este însuşi Domnitorul; comandantul se numeşte
hatman.

Armata moldovenească se compune din infanterie
şi cavalerie, formând numai un regiment mixt, cu
aceeaşi organizare ca regimentele din Muntenia.
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Efectivul total al regimentului este de 1.129 oameni.
Din acest efectiv 907 oameni, ofiţeri şi trupa, apar-
ţineau 'batalionului, 212 ofiţeri şi trupa aparţineaţi
'escatlroiuilui.

Este de observat că miliţia în Moldova are un
singur regiment, compus dintr'uu singur batalion şi
un escadron, cu un efectiv mai mic faţă de regimen-
tele, din Muntenia. *

Aceasta deosebire, deşi Regulamentul nu o arată,
se datoreşte miei situaţiuni speciale. Moldova era
aproape de liusia, şt Rusia nu dorea ca în apropierea,
ei sa, KC găsească, forţe
armate mai numeroase,

Pentru întreţinerea a-
cestei armate bugetul
avea fixat, pentru o pe-
rioadă de cinci ani, suma
de 650.000 lei vecin,

Regulamentul nu arăta
ISmurit numirea, oştirii
moldoveneşti, fiindcă în
acelaşi text se vorbeşte
când de miliţie-, când
de strajă, câncî de jan-
darmerie.

Prima proclamaţie a
generalului Risseleff, pen-
tru îjifjiiiţarea miliţiei
moldovene, a fost data
la 14 Aprilie 1830, către
obşteasca Adunare a Prin-
cipatului Moldovei.

In această proclamaţie
se prevede organizarea a
doua batalioane pedes-
trinie şi a două esca-
droaue cavalerie, numite:
8 jandarmeria pământu-
lui pentru carantinuri pe
Dunăre: şi pentru tre-
buinţele politiceşti din
lSuntru, însemnându-se
domnul Hatman, şeful
acestei oştiri »,

Executarea organizării,
cu pretextul lipsei de

. fonduri, s'a făcut numai
cu 1 batalion de pedes-
trime şi. 1 escadron de călărime,

Regimentul creeat este Regimentul 4 Infanterie,
strămoşul, direct al Regimentului de astăzi 4 Ilfov
ÎTr. 21.

Reşedinţa regimentului era la Iaşi, unde avea 2
companii pedestrime şi trei plutoane cavalerie; alte
2 companii şi 1 pluton cavalerie erau la Galaţi.

L,a 14 Septemvrie 1830, zi de Ditrninică; oastea
moldoveneasca se arăta pentru prima oară pe uliţele

. laşului, • . '
La 26 Octomvrre 1834, prin înalta poruncă de zi

Hr. 37 a- Domnitorului Mihail Sturdza, se face cu-
noscut că Măria Sa Sultanul a dat miliţiei dreptul
de a avea steag.

GMGOUQ Ar,I3XAKDR-U GIUCA, npHÎTOI, MOLDOVEI, 1849—53
Mtagmfle de Ar. Âlopke, Patis

(Din ff, larga-: Portretele Domnilor llomânl)

La 15 Ianuarie 1843, .cavaleria se d e s p a r t e clc in-
fanterie. ' 1 • r

La i844~;se înfiinţează al doilea batalioti c l c mttui-
terie. . .

La 1847, Regimentul de infanterie ia r u t i i m e ţ i <te
Regiment de Muşchetari. lîscadi'onul de
despărţit la 1843, intră din nou îu
regimentului.

La 17 Mai 1851, comandantul r e g i m e n t u l in
infanterie nu mai are sub comanda sa

La 25 Aprilie 1858 se înfiinţează al trelloiv
kaZoOctonvvr i

îu urma trata t u Ivii dela
Paris şi c o n f o r m <«KI-
venţiei pentru orjJtnnisMi-
rea definitivă t t l'iim'i-
patelor Dunăre:IK-, mili-
ţiile existente j>rîjn<rsi: n
organizare ide ix t îeâ , uen-
tru ca la tielxtnil-fl ah
se unească şi ŝ Tt £nrnn>/e
o singură arincit.n.

La 14 Apillît; x̂ 5<) se
ordonă cotîcciitrjii'i'ii ni"
matelor la l^lort^l i şi
Buzău pentru itjiun.'vrc.
Cu această ooiiy.it1, ro^i-
menttil de îiitistrJictujri a
fost cel dintîii corp din
armata Moldovtji c:ivt> 11
călcat pe puiTiftnUil Vu-
lahiei.

La 1 SepteniviK: XW51J
regimentul v i i u; în JUi-
cureşti,

La 1 SepteJuvric
are loc îu
Cotroceni, î n
Măriei Sale 1
Alexandru l e m n 1,
părţirea
rnatei.

Pe lângă
manentâ, IteţjfuIn 11 lentul
Organic a i u t i i jmţvHs«ufc
şi organizarea, unor for-
maţiuni teritfuiulo, îii-
treţiaute de un tis, «arc

să ajute straja pământească în executarea »ctrvk-Hloir
poliţieneşti.

Cu timpul aceste formaţiuni capătă o mălini/ura
militară, trecând dela Departamentul fcrebilnr <liu
lăuntrudesub Marele Logofăt, sub coinatiţla «anului
oştirei,

In Muntenia formaţiile teritoriale se rtvi tnu&ti
cap şi cordonaşi (pichetaşi), formând o sjonft (\c

veghere, între 18 pichete, dată de S t r a j a pUmAu»
teaacă.

Potecaşii formau secţiunea munţilor şl pa-/,ean Kra-
niţa dinspre Ardeal şi Moldova; cordoiia^Ll pluiurilor
formau secţiunea Dunării şi păzeau m t U u l
dela Vârdorova până la Bărboşi.

de

t u -
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MH.ITA.TlA CU LĂUTARI IN GRADINA DOMNITORULUI ALEXANDRU GHîCA 1S3?
(Desen de Raflit, Colecţia Ing. Cottsl. O/ghidau).

Regulamentul Organic creează pentru
interioare o formaţie numită dorobanţi.
vechilor oştiri naţionale
erau pedeştri. Această
numire s'a dat şi osta-
şilor călări, numire pur-
t a t ă până la legea clin
1872.

Formaţiunea doroban-
ţilor este organizată în
1832. Ea are 1—3 pedes-
traşi şi 2—3 călăreţi şi
este împărţită în 18 cete,
una de judeţ, comandată
de un tist, sub ascultarea
ispravnicului şi a Marelui
vornic.

Durata serviciului este
de 3 ani. Dorobanţii erau
obligaţi a veni la con-
centrare cu echipamentul
şi caii lor, a căror în-
treţinere o suportau. Do-
robanţii primeai; leafă
din cutiile satelor.
. Ki erau concentraţi 10
zile pe lună, însă erau
obligaţi i\ veni la orice
chemare,

Iu Moldova în 1830 se
crea o formaţie terito-
rială, numită Corpul slu-
jitorilor, care concura cu
straja -pământească, la
paza graniţei, la poliţia
ţinutului şi a capitalei,
la paza yămiîor. Kfectîvnl acestui corp
oameni pedeştri şi călări.

paza ordinei Ei făceau serviciu permanent; în schimb, pentru
Dorobanţii fiecare slujitor, erau scutite trei familii de dări şi

prestaţie. Satul avea obli-
gaţia a contribui ia echi-
parea, arumiea şi între-
ţinerea lor. Durata ser-
viciului: 3 ani.

Căpitanii de slujitori,
câte unul de ţinut, erau
aleşi de ispravnic din
clasa mazililor, a postel-
nicilor, a boiernaşilor, cu
ştiinţă de erate. Aveau
leafa de 100 Jei vechi
lunar.

înfiinţarea miliţiei na-
ţionale sau straja pă-
mântească este o operă
satisfăcătoare dacă se
ţine seamă de împreju-
rările grele în care se
aflau Principatele la acea
epocă.

Prin această organizare
se forma o putere înar-
mată compusă din Ro-
mâni, pe care ei singuri
erau stăpâni şi pe care
o întrebuinţau în scopuri
folositoare numai lor.

Dar această miliţie,
astfel cum o forma re-
gulamentul, nu putea să

---SâMHBASciMn.iTi*. a M ° înrâurire bieefâ-
Grlgotic Alcxnndru • Ghico, Domnul Moldovei, la 15 c a t o a r e aSUpra educaţ ie i

j INAI.TA PORONCA DB Zr PRIN TOATĂ A NOASTRĂ
S Ă MUlŢHÎ

Dfttit (le Grlgarlc
Octomvrle 1S50 naţionale.

era de 1.563 Ea mi era o forţă militară în sensul adevărat al
cuvântului, căci la nevoie nu putea îndeplini menirea
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adevărată a unei oştiri; apărarea existenţei şi drep-
turilor Statului. ••.--'.;. . • • • '

« Este de observat — scria â. Mareşal Averescu în
I 997J pe când'era ministru de, răsboiu, cu ocazia
legii de organizare a armatei — în aplicarea dispozi-
ţiunilor din Regulamentul Organic, privitoare la orga-
nizarea militară a ţării, găsim Originea celor doua
elemente esenţiale care intră şi astăzi în compunerea
armatei noastre: trupa permanentă şi trupa cu
schimbul,

« Aceste elemente
bine deosebite la
început şi create
d e trebuinţe c a
totul diferite, au
fost încetul cu în-
cetul unificate în-
tr'un tot aproape
omogen, din îndoi-
tul punct de vedere:
al organizării şi al
instrucţiei.

«Aceasta tendinţă
s p r e unificare a
născut şi s'a ac-
centuat ca timpttl
tot mai mult din
dorinţa, pe de o
parte, de a spori
puterea militară în
adevăratul înţeles
al cuvântului,' iar
pe de alta din lipsa
de mijloace, de a
obţine acest rezul-
tat prin. o organi-
zare militară nor-
mală ».

Timp mai bine
de 16 ani, după
punerea în aplicare
a Regulamentului
Organic, nu se pro-
duce nimic însem-
nat în oştire.

La 1S 3 4 ocu-
paţia rusească ia
sfârşit.

1^1838 se înfiin-

Domnia lui Minai Sturza în Moldova a fost şi e*1

încununată de succese. In 1834 Domnul obţine dclfl

Poartă voia navigării vaselor moldoveneşti pe Dt1'
nare, sub pavilion naţional. Plânueşte înfiinţarea uuet

baterii de câmp. La 1845 măreşte efectivul infante-
riei, creând al doilea batalion la Regimentul 4. în-
zestrează cele două batalioane cu 1S32 puşti cu cte~
mene, calibru 18 mm şi 105 tesace. Prin pravila dcl*
1845 reorganizează Corpul slujitorilor de ţinuturi-

dâncht-i organiză0

militară şl jmnfti1**
du-1 sub control1''
şi disciplina spfitfi"
rului. Mai în fii'1'
ţează o compai''^
de pojarnici.

Cu ocazia revolu-
ţiei dela 1848 roii'1

armatei a fost »c^
însemnat, ea
risipită
graniţelor şi hi ft" •
dâncul ţării.

Revoluţia a f ăcU t
ca instituţia oştiri ij
încă în faşă, să nti-
fere mult în <let>~
voltarea ei. In t im-
pul revoluţiei RU-
vernul sclu'mbfl ti-
tlul de spălar ou
acela de general.

După Convenţia
dela Balta TMuan,
Turcia şi Rusia nu-
mesc domnitori p e
Barbu Ştirbei î n
Muntenia şi pe Ori—
gore Gbica în Mol-
dova. Aceştia şi-au
îndreptat cn t o t u l
grija spre oştire.

Ştirbei, la 1H49,
înfiinţează nu S/ftf
Ostăşesc, a c t u u l a
Şcoală de Infan-
terie, a cărei primă.
promoţie iese ia y
Aprilie 1856, Kecir-
ganizează artileria,

infe- recăpătând materialul pe care Turcii l-au luat la 184 6
şi mai aduce 8 tunuri şi 2 obuziere. înfiinţează, o scetit»
de artilerie călăreaţă. Organizează cavaleria, creând •
regiment de lăncieri şi dând carabine, lănci

BAJUSU ŞTIRBIU DOMNUI, ŢĂRII ROMÂNEŞTI, 1845—1856
Portret de Ltea ( Î IUKUI Militar NaUonnl)

ţează o şcoală ostă-
şească pe lângă regimente, pentru gradele
rioare. ;

La 1839 s e înfiinţează «Ştabul Dontnesa şi uDe-
jurstvai (administraţia oştirii). . , __ , - - ,

La 1842 vine la tron George Bibescu, mare iubitor In 1850, militarizează formaţiile teritoriale, ' p e n t r u
<Le neam, cel care s'a prezentat adunării obşteşti în a înlocui treptat armata permanentă în serviciul ţ j e
costumul lui Mihai Viteazul. S'a ocupat cu dra- paza graniţei şi de poliţie interioară, substrăgî^-i-a
goste de oştire.: a trimis grade inferioare pentru încetul cu încetul armata permanentă dela s e r v i e m e
instrucţie în Rusia, a înfiinţat prima baterie dearti- administrative. Organizează prin legi dorobanţii i
lerie cil cele 4 tunuri trimise de Sultan, a înfiinţat grănicerii. ^
.0 companie de pompieri, o şcoală ostăşească pentru Sub Grigore Ghica, Domnitor al Moldovei,
pregătirea ofiţerilor. ia un nou avânt. Cea dintâi grijă a sa este
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în instrucţia oştirii să se schimbe comenzile şi
termenii militari, dela instrucţie şi din adminis-
traţie, din ruseşte în româneşte. Opera se înde-
plineşte cu mult greu. Ei mai înlocueste alfabetul
drilic cu cel latin. Sub domnia sa se începe organi-
zarea infanteriei, dându-se regulamente care schim-
bau cu totul forma tra-
diţională, prea învechită
a instrucţiei, Iva 1.852,
el transformă corpul slu-
jitorilor într'un regiment
de jandarmi, după. mo-
delul altor state. înfiin-
ţează o baterie de arti-
lerie din fi tunuri, căpă-
tate dela Turci. înfiin-
ţează la Copou în Iaşi
un depozit de arihe şi
praf de puşcă, şi organi-
zează Serviciul sanitar al
armatei. Dă o mare des-
voltare instrucţiei trupei,
care se face cu ofiţeri ce
au făcut stagiul în arma-
tele vechi europene. In
toamna anului 1851 are
loc prima manevră cu
focuri reale a oştirii mol-
doveneşti.

Anii 1853—1854 sunt
ani grei pentru oştirea
Moldovei, desvoltarea ei
fiind împiedicată de o
nouă ocupaţie rusească.
Oştirea se pune la dispo-
ziţia Ruşilor, pentru a
colabora cu dânşii în răsboiul contra Turcilor. In-
fanteria a fost întrebuinţată în serviciul etapelor
ruseşti. Mai târziu, după ce Ruşii au fost atacaţi
în Crimeea, refuzul oştirii de a însoţi pe Ruşi i-a
hotărît la desarmarea trupelor.

Grigore Ghica după întoarcerea lui în Iaşi, în Oc-
tomvrie 1854, începe reorganizarea oştirii. Regimen-
tul de infanterie se reconstitue în trei batalioane.

DOfllNIÎORUr, DARBU ŞTIRBEI
Desen de Bile şi Daiiklis. Din Albumul Oştirii

Dar din. cauza finanţelor ţării care au suferit mult,
prin întreţinerea trupelor de ocupaţie rusească, orga-
nizarea oştirii rămâne pe loc, completâudu-se numai
cadrele trupelor existente.

Mai târziu, în Moldova, colonelul Scheletti, însăr-
cinat cu organizarea armatei ăe către caimaca-

mii Teodor Balş, comple-
tează regimentul de mus-
cateri, cu a 4-a companie
de fiecare batalion, Mai
târziu, luându-se în stă-
pânire cele trei judeţe ale
Basarabiei, se înfiinţează
încă un batalion de in-
fanterie, iar la 1 Aprilie
1858 se creează al. doilea
batalion de infanterie, for-
mându-se astfel regimen-
tul de vânători. Se mai
formează un divizion de
lăncieri.

Marele merit al colone-
lului Sclieletti este pro-
curarea materialului ne-
cesar bateriei de artilerie.
Se autoriză deschiderea
unei şcoli regimentare
<i provi'iornică », p e n t r u
pregătirea cadeţilor, care
la 2 Octomvrie ia numele
de şcoală militară. Şcoala
avea trei clase pentru in-
fanterie şi cavalerie, a
patra clasă pentru arti-
lerie, geniu şi stat major.

In vara anului 1858
reintră înarmată Alexandru Cnza şi e numit adju-
tantul caimacanului Vogoride, iar mai târziu Iocţiîlor
de hatman.

Progresul organizării militare dela 1831 pana. la
1859, l n ambele principate este destul de în-
semnat, Cu toate acestea oştirile româneşti, în anul
1859, — spune generalul Rosetti, — nu erau în stare a
face campanie, căci nu aveau nici organizarea,,

AT4TIT,EA U K
Desen tic I11U şi DaiiMis, Din Albumul Oştirii,
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DOROBANŢII DE JUDrjfrj
Desen <lc Bite şl Daniclis. Diu Albumul Oştirii

nici îuzestrarea,: nici instruirea necesara pentru
aceasta.

Armata ţărilor, după Unire, este permanentă şi
teritorială: Armata teritoriala, la început, axe carac-
terul vechilor miliţii teritoriale, însărcinate cu paza
graniţelor şl serviciul administrativ şi. poliţienesc.
Ea este prefăcută apoi în armată jumătate permanentă
şi jumătate miliţie, din care mimai infanteria şi ca-
valeria iau caracterul unei armate mixte,

Organizarea puterii noastre armate realizează do-
rinţa, manifestată de Divanul ad-hoc al Moldovei.
Serviciul militar este obligator, persotiftl şi, în prin-
cipiu, egal pentru toţi.

Legiuirile din 1S59 conţin elementele tendinţei tle
a militariza trupele cu schimbul, pentru a deveni trupe
de răsboiu. Ele încep a fi
legate de serviciul lor, având
datoria de a învăţa slujba
militară.

CONSOLIDAREA
PUTERII ARMATE

Alegerea Domnitorului
Cuza a avut ca urmare uni-
rea ambelor oştiri într'una
singură, Această unire era
premergătoare unirii efec-
tive a celor două Principate.
Sub Domnitorul Cuza, faţă
de complicaţiunile politice
din Europa din anul 1859,
piintr'un decret din 14 Apri-
lie, se hotărăşte concentra-
rea trupelor la Floreşti în
Prahova.

De fapt, bazele organizării
armatei se pun încă în 1858,
după cum iii se arată în
lucrarea Serviciului Istoric al
Marelui Stat Major: «Ro-

mânia în răshoiul mondial
1916—1919 s.

Plin convenţia încheiata
Ia Paris, la 7 August se
acordă celof două jirinvipate
dreptul de n-şd or^iini?.»
armate naţioiiiik1. * eu o or-
ganizaţie identică, .sine a
putea la nevoia sft si;
şi să se forme/.*.; «>
armată», care stt.
mt ntumu jjontni |iitz« in-
terioară, dar inuî ali1^
ti'it apăraiea iiDlaieltir

Din NoemviiL1 1H31J,
nitorul Cu za iu i:omiintla
nmialelor celor ili»tii1i prin-
cipate unite, ajutat de Wla-
tul-mnjor general (creat în
acelaşi an) şi de a niîtiis-
tere de r&sboiti, fAt£>

de fiecare principat, ministere care s'a contopit In
Intre 1860 şi 1864 dorobauţiî şi griiniwm s tmt

încorporaţi îa elementele armatei propriu zise, fiind
trecuţi sub autoritatea Ministerului de R«1s)>i>îu. J>oro-
banţii sunt organizaţi în escadroaite calări sau pti-
clestre, grupate în 8 divizioane a câte *f 'J c.sca-
droaue. Grăuicerii la rândul lor sunt orgiuiiz-iiţi tu
38 companii, reunite îu 10 batalioane ;i fftto rî -.|
companii.

In 1864 se întocmesc primele legi militare !ji a n u m e :
legile de organizarea armatei, de recrutare, a |io/,îţioi
ofiţerilor şi a stării de asediu.

Legea de organizare prevedea ca armata sa cuipiiiitlă
2 elemente; armata permanentă, cit rezerva ut tfî niili-
ţiile compuse din grăniceri, dorobanţi şi rezervoU: lf>r.

1851

DOROBANŢII DE POI.ITIIÎ
I. Ofiţer, a. Subofiţer, 3. Soldat

Desen de fijli ţi Dimkti*. T>i„ Albumul Oşllrll, 185;
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Serviciul militar era obligatoriu între
vârstele de 20 şi 50 de ani. Atât ia
svrmata permanentă cât şi la miliţii,
•durata serviciului militar era de 4 ani
iţ i activitate şi 2 ani în rezervă; oamenii
între 27 şi 50 ani erau împărţiţi în 3
•clase, care puteau îi chemate oricând, la
nevoie. Recrutarea se făcea prin tragere
la sorţi, după ce se încheiau tabelele
<lf recensământ.

Prin leg.ea dela 1866 s'au creat 4 co-
mandamente de divizii teritoriale, având
fiecare sub ordine toate trupele de pe
teritoriu! respectiv (inclusiv divizioanele
tle dorobanţi şi batalioanele de grăniceri).

In 1866 armata Principatelor Unite
avea următoarea organizare:

4 divizii teritoriale, având în total: 3
batalioane vânători, 7 regimente infanterie
<le linte (a 3 batalioane), 2 regimente
cavalerie (lăncieri), un regiment arti-
lerie (8 baterii), 3 companii săpători şi
I companie pontonieri (trupe permanente
•cu un efectiv de 20.000 oameni), 8 divi-
•zioane (33 escadroane) dorobanţi, 10 ba-
talioane (38 companii) grăniceri, 1 regi-
:ment vânători călări, 5 escadroane jan-
darmi călări, 2 companii jandarmi pe-
deştri, garda orăşenească (armata teri-
torială cu un efectiv de 25.000 oameni).
' In 1861 se organizează direcţia stabili-

mentelor militare, având iniţial un singur
stabiliment cu 3 secţii: pirotehnie, arse-
nal şi fabrică de pulbere care, începând
din 1873, se vor despărţi şi desvolta,
dând naştere la cele 3 stabilimente mili-
tare: pirotehnia, arsenalul şi pulberăria.

In 186S, printr'o nonă lege de organi-
zare a armatei, se lărgesc bazele puterii
urmate, care în loc de 2 cuprinde 5
elemente şi anume: 1) armata permanentă
•cu rezerva eî; 2) corpul dorobanţilor şi
.grănicerilor; 3) miliţiile; 4) garda orăşe-
nească şi 5) gloatele.

Durata serviciului militar în aceste
elemente era dela 20 la 50 ani şi anume:
până la 27 ani în armata permanentă şi
rezervă, sau în dorobanţi, sau în grăni-
ceri; până la 36 ani în miliţii, până la
50 ani în garda orăşenească sau în gloate.

Armata permanentă făcea 3 ani ne-
întrerupţi serviciul sub arme şi 4 ani în
Tezervă,

Dorobanţii şi grănicerii, în cei 7 ani
• de serviciu, erau chemaţi pe rând sub

arme, câte 10 zile pe lună; ei erau deci
1/3 din timp sub arme şi 2/3 clin timp
3a vetre,

0 nouă lege proclamă în 1872 două
principii importante: 1) serviciul militar obligatoriu
şi personal, şi 2) organizarea armatei în timp de pace
să. difere cât mai puţin de aceea din timp de răsboiu.

Ş r , OŞTIRII
Besaa de Bite fi Dsttihlis. Din AJbiuaui Oştirii, 1S53

MU2ICA ŞTABULUI
Desea de Bila şi Danielii. Diu Albumul Oştirii,

INFANTERIA
j . Ofiţer, s. Stegar, 3. ţjnteroflţer, 4. SoWat, 5. Toboşar

Draeu de Bili şl DtmMis, Din Albumul Oştirii, I S J 3

După aceeaşi lege, dorobanţii şi grănicerii constitue
«armata teritorială», iar garda orăşenească şi gloa-
tele se contopesc. Elementele armatei se reduc astfel
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Desen de Bilt
MUNTEAN DE
Dnttfrlfs. Dlu Albumul OştlTli, 1852

la patru: i) armata permanentă; 2) armata teritorială ;
3) miliţiile şi 4) gloatele.

Durata serviciului militar în diferitele elemente
ale armatei era: 8 ani fdela vârsta de ax la 29 ani)
în activitate şi rezerva; cei din trupele permanente
4 ani sub arme şi 4 ani în rezervă; dorobanţii 6 ani
sub arme şi 2 ani în rezervă; călăraşii 5 ani sub arme
şi- 3 ani în rezervă; până la vârsta de 37 ani în miliţii;
până la vârsta de 46 ani în gloate,

Pe baza acestor legi, batalioanele de grăniceri sunt
transformate în S regimente de infanterie teritorială,
denumite de âorobimţi, iar divizioanele de dorobanţi
sunt transformate în 8 regimente de călăraşi, In Ia-
nuarie T877 se crează alte 8 regimente de dorobanţi.
Atât regimentele de dorobanţi cât şi cele de călăraşi,
formate din trupa cu schimbul, aveaţi iui sâmbure
de cadre permanente.

Astfel, aceste 2 legi, din 1868 şi 1S72, pun bazele
organizării trupelor cu schimbul (armatei teritoriale)
care sunt grupate m unităţi tactice cu cadre perma-
nente, similare unităţilor permanente.

La izbucnirea rasboiuluî din 1877—78, organizarea
:armatei române de pace era următoarea:

Statul-Major general *} format din 4 generali de
divizie şi 8 generali de brigadă, destinaţi înaltelor
comandamente ale armatei.

Statul-Major domnesc compus din: 1 colonel, 1
It.-colonel şi 2 maiori.

Corpul de Stat-Major, format din ofiţerii, care con-
stituiau statele-majoie ale diviziilor teritoriale, şi din
cei destinaţi a forma statele-majore ale marilor uni-
tăţi create la mobilizare. .

4 comandamente de divinii teritoriale, având sub
ordine unităţile de infanterie şi cavalerie de pe teri-

toriul respectiv. (Unităţile de artilerie şi g e n i u emu
neîn di vizionate),

4 batalioane vânători, 8 regimente infîuvtene Ue
linie a 2 batalioane (infanterie permanentă) ?i ll>
regimente de dorobanţi (infanterie teritorialii)^

2 regimente roşiori (cavalerie permanentă) !?t H »'K'-
mente călăraşi (cavalerie teritorială) a câte ^ 4 «'St'u-
droane.

4 regimente artilerie a 6 baterii1) (tutilci i*'_ |H'i-
nianeută) şi 4 baterii pompieri (artilerie teritoiitiUl).

1 batalion de geniu (4 companii) şi 1 c o m p a n i e
pontonieri.

2 escadroane jandarmi călări şi 2 c o m p u n » Kt""1

darmi pedeştri.
1 companie sanitară şi 1 escadron de trtMi.
1 flotilă compusă din 3 bastimente, 1 coiiil>iiuiu 'l*-*

uscat şi 1 atelier,
Efectivul total al armatei ele pace în 1S77 era cli;;

1,363 ofiţeri, 16.437 trupă şi 3,623 cai.
In răsboiul din 1877—78 România a iii(jbîli/.cit:

90 batalioane, 50 escadroane şi 38 baterii (y<>8 tu-
nuri), cu un efectiv de 1.000.00^ oameni, clin cari
53 batalioane, 46 escadroane şi 24 baterii, const i-
tuite în 4 divizii, formau armata de operaţ iuni .

Experienţa răsboiului din 1877—78 a tle.svulutfc
câteva lipsuri îu organizarea armatei pentru rusboîu,
între care era şi aceea că marile unităţi i u i erau
constituite din timp de pace, ci se organizau Iu m o -
bilizare.

l) 78 mm Ud. 1868.

JJ Capul suprem al armatei era Domnitorul.
I.ĂNCIER MOLDOVEAN

CromolitograHe de G. Asachi, 1853
(Colecţia Academiei Române)
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Prin legea dela 1882 se stabileşte:
a) Armata de pace era compusă din 2 elemente:

armata activă cu rezervele ei, formată din trupe
permanente (infanterie, cavalerie, artilerie, geniu) şi
trupe teritoriale_ (dorobanţi, călăraşi şi pompieri), şi
anuala de miliţii;

b) Teritoriul ţării era împărţit în 4 regiuni de corp
de armată, fiecare având 2 divizii. Teritoriul Dobro-
get forma a ducea regiune cu o divizie activă;

c) Recrutarea deveni regională. Infanteria per-
manentă se recruta din regiunile diviziilor; cava-
leria iK'nnniienta, artileria şi geniul diu regiunea
corpurilor de urmată, iar dorobanţii şi călăraşii diu
anumite regiuni,

J.ogea asupra Serviciului de Stat-Major, elaborată
în 1883, îulocueşte vechiul «Corp de Stat-Major»
prin Serviciul de Stat-Major, care cuprindea: Marele
.Stat-Major al Armatei şi Serviciul de Stat-Major al
marilor unităţi.

Epoca dintre 1878 şi 1913 este o epocă de con-
tinuă desvoltare şi consolidare a armatei române, cu
toate că multiplele nevoi ale tânărului stat român,
aflat la începutul desvoltării lui, cât şi resursele
financiare modeste ale ţării, nu au putut asigura
Ministerului de Răsboiu decât un buget modest. In
acest interval de timp, valoarea bugetului Minis-
terului de Răsboiu nu întrecea 13—ro% din bu-
getul general. In aceeaşi epocă, în ţările vecine ra-
portul mediu între bugetul Ministerului de Răs-
boiti şi bugetul general era de 25% în Rusia, 23%
în Bulgaria şi Serbia, 15% în Austro-Ungaria.

In campania contra Bulgariei din 1913, România
a mobilizat, la 23 Iunie 1913, o armată de: 5 corpuri
de armată cu 15 divizii (din care 5 de rezervă), 3
brigade de rezervă, 3 divizii cavalerie şi 1 brigadă
călăraşi. Forţa armatei mobilizate era de; 247 bata-
lioane, 93 escadroane, 180 baterii, cu un efectiv total
de 10.600 ofiţeri şi 460.000 oameni de trupă x),
ceea ce reprezenta 6% din populaţia totală a
ţarii.

Scurta campanie din 1913 a desvăluit o serie de
lipsuri in organizarea armatei şi în dotarea ei cu
material de răsboiu şi anume:

a) Unele comandamente de mari unităţi — cele 5
divizii de rezervă, 3 brigade de rezervă şi 2 divizii de
cavalerie - precum şi regimentele de rezervă au fost
create la mobilizare, ceea ce a făcut ca aceste uni-
tăţi să aibă o slabă coeziune organică;

b) IUBiificienta organizare diu timp de pace a regi-
mentelor de rezervă. Conform legilor de organizare
amintite, până la 1913 existau în timp de pace 40
batalioane de rezervă, depinzând de regimentele ac-
tive şi având cadre foarte reduse (2 ofiţeri şi 9—10
oameni de batalion), din caii la mobilizare s'au creat
27, regimente de rezervă, slab încadrate şi fără coe-
ziune organică;

c) Lipsa mare de cadre.
Pentru încadrarea armatei mobilizate în 1913 s'a

') t Ilnpoit general asupra operaţiunilor aţintitei delii
(Uicrotnren mobilizării pfmil la tetrecerea Dunărei.» hi cam-
pania din 1913, întocmit de general Averescu. (Arhiva Serv.
Istoric ftt Armatei).

- : ^ - - k ^
ŞCOALA OSTAŞIUSCX

1, Subofiţer, 3. Ofltei, 3. Elev.

ŞAI,UPET,E CAN0NIEIU3
1, Ofiţer, a. Subofiţer, 3. Soldul.

GEĂNICHMI
7. O/lterde'uiuatc, =. Ofiţer de Duuărc, 3. Snbolijer

4. Subofiţer de Dunăre
Desene de Bitz şl Danlelis. Din Albumul. Oştirii,

de munte,
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Ca!. Academiei Romane

dispus numai de 10.600 ofiţeri, din cari numai 3,920
erau activi.

Comandamentele marilor unităţi au fost slab şi
insuficient încadrate. Brigadele nu aveau stat-rnajor.

Infanteria era alab încadrată, mai ales în ofiţeri sub-
alterni. Companiile regimentelor active aveau 2 ofi-
ţeri subalterni, din cari unul de rezervă. Companiile
regimentelor de rezervă nu aveau ca subalterni decât
aproape numai., ofiţeri de rezervă, insuficienţi şi
aceştia, întrucât mai rămânea un deficit de 112 ofiţeri
subalterni. . ; ' •

Artileria era de asemenea slab încadrată, în ceea ce
pliveşte numărul ofiţerilor dm.statete-inajore de regi-
ment şi divizion, pr.ecu.rn şi. ofiţerii- subalterni dela
baterii, din caii numai unul era activ.

In plws, mai exista o lipsă de circa 500 ofiţeri
pentru încadrarea formaţiunilor de servicii, locuri
întărite, etc. • :

In fine, efectivul insuficient, de care s'a dispus
pentru îucadrarea armatei îti campania 1913, era
compus din 50% ofiţeri de rezervă, cu o slabă pre-
gătire militară. Abia din 1910 se înfiinţaseră şcoalele
pregătitoare de 'ofiţeri de rezervă; până la acea dată
tinerii cu termen redus deveneau ofiţeri după un
simplu stagiu de 6 luni la trupă, urmat de tui examen;

d) Insuficienţa organizării şi funcţionării serviciilor.
Mobilizarea serviciilor s'a făcut cu greu din cauza
excesivei centralizări, şi a disproporţiei între efec-
tivele serviciilor de pace şi cele de răsboiu 2).

Din cauza repeziciunii cu care armata a înaintat
în Bulgaria, a dificultăţilor de trecere peste Dunăre
şi a slabei capacităţi de transport a căruţelor, servi-

ciile, mai ales cel al subsistenţelor, au funcţionat
greu, rezultând o insuficientă aprovizionare cu sub-
sistenţe, simţită cu atât mai mult cu cât hrana de
rezervă lipsea;

e) Lipsea o parte din materialul de răsboiu. necesar
armatei mobilizate. Astfel:

Infanteria armată cu arma moderna de 6,5, md.
1893, avea numai o secţie a 3 mitraliere de regiment
de infanterie activ şi 1 secţie a 2 mitraliere de bata-
lion vânători.

Regimentele de rezervă nu aveau mitraliero,,
Regimentele de roşiori aveau câte o secţie do nii-

traîiere; cele de călăraşi nu aveau mitraliere.
Artileria dispunea de tunul de câmp modern 7^

nun cu tragere repede. Diviziile active aveau di te
2 regimente (a 6 baterii), de asemenea tunuri, iar
diviziile de rezervă câte 3 baterii de tunuri 75 mut
cu tragere repede şi 2 baterii de obuziere 120 nun
cu tragere accelerată. La cele 5 corpuri de armata
mai erau repartizate: 15 baterii de obuziere 105 imu,
4 baterii de munte 75 mm, 3 baterii de munte 63
mm şi 1 baterii de obuziere 150 mm.

Muniţia nu era suficientă decât pentru câteva zile
de luptă I). Se dispunea numai de 720 cartuşe de
armă, 275 cartuşe de carabină, 48.000 cartuşe de
mitralieră, 1,100 proiectile de tun 75 nun, 36a pro-
iectile de tun de munte 63 mm, 560 proiectile tic titti
de-niunte 75 mm, 800 proiectile de obuzier 105 nun,
500 proiectile de obuzier 120 mm şi 260 proiectile

') Situaţia armamentului şi inuiiitiuuilor In 1 Ianuarie
1914 întocmită de Direcţia Armamentului.

*) «Raport general asupra opetaţinuilor armatei dela
decretoicea mobiHzîrii pfi.ua la retrecerea Dunărei» în cam-
pania igr3, întocmit de general Averescu.

COE.PUI, SANITAB. HOlLAN, 1S60
Col, Academiei B.om&ne
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de obuzier 150 mm. Posibilităţile de fabricaţie ale
muniţiilor de către stabilimentele militare erau mi-
nime şi nu puteau întreţine consumul probabil de
muniţiuni într'un răsboiu de durată. Arsenalul putea
produce abia 1.400 proiectile pe zi, adică câte 2
proiectile de gură de foc; iar Pirotelmia 200.000 car-
tuşe pe zi, adică mai puţin de 1 cartuş de armă
pe zi. Şi această producţie era condiţionată de apro-
vizionarea materialelor prime, care în majoritate nu
fje găseau în ţară.

Pentru toate unităţile de rezervă echipamentul
lipsea aproape în întregime; micul echipament lipsea
complet, iar îmbrăcămintea şi
marele echipament aveau lip- .
suri de 75—90% 1). .

Materialul sanitar lipsea, în
cea mai mare parte, atât la
micile unităţi, cât şi la forma-
ţiile sanitare ale marilor unităţi.

EPOCA
DE ÎNTREGIRE

Constatarea acestor lipsuri
de organizare şi material de
răsboiti, făcută în campania
din 1913, a hotărît guvernul
să acorde credite largi ar-
matei şi să ia măsuri de în-
dreptarea lipsurilor, înainte
încă de izbucnirea răsboiului
mondial. Ostilitatea pe care a
arătat-o Austro-tTngaria faţă
de noi în cursul răsboiului
balcanic şi chiar după înche-
ierea păcii dela Bucureşti, a
cărei revizuire a încercat-o
pe toate căile, precum şi do-
rinţa probabilă de răzbunare
a vecinului dela Sud, au gră-
bit luarea acestor măsuri.

Astfel, imediat după cam-
pania din 1913 şi înainte de
izbucnirea răsboiului mondial,
s'ixu luat măsuri pentru desă-
vârşirea pregătirii de răsboiu.

Bugetul Ministerului de Răsboiu pe anul 1914/15
a fost sporit cu 20% {dela 81.600.000 lei în anul 1913/14
la 97.800.000 lei), acordându-se pentru nevoile armatei
şi 2 credite extraordinare: unul de 107 milioane şi
altul de 196 milioane lei, pe o perioadă de 5 ani.

Efectivele bugetare de pace au fost sporite dela
6.148 ofiţeri şi elevi şi 94.170 oameni de trupă în
1913/14, la 7.059 ofiţeri şi elevi şi 105.512
trupă 2 ) .

Au fost create notii comandamente, unităţi şi ser-
vicii şi anume 3)-,

GENI?,IlAr,Ur, DR. CA.E.OI, DAV1I.W
Inspector General al Serviciului Saultnr ni Armatei

1) Tabel de gitunţia echipamentului Iu 20.XI.1912, în-
tocmit de Marele Stat Major,

2) Tubele de efective ale corpurilor şi serviciilor l>e anii
£913/74 şi 1914/15.

3 ) Ittaîtul decret Nt. 14,14 şi 1445 diu 1 Aprilie 1914.
Documentul 4 fi 5.

5 comandamente teritoriale ale unităţilor de re-
zervă corespunzătoare diviziilor I I , 12, 13, 14, 15;
aşa încât şi diviziile de rezervă erau constituite or-
ganic din- timp de pace.

2 comandamente de divizii de cavalerie.
1 comandament de brigadă de călăraşi.
Cele 40 batalioane de rezervă, cadre care aveau în

timp de pace numai 2 ofiţeri şi o—10 oameni de
trupă, au fost transformate în 40 regimente a 3 bata-
lioane şi I secţie <le mitraliere, fiecare regiment cu tm
efectiv de pace de 9 ofiţeri şi i n oameni trupă.

S'a creat câte un serviciu de Stat-Major pe lângă
Direcţiile de Intendenţă şi Sa-
nitară, cu însărcinarea de a pre-
găti mobilizarea formaţiunilor
sanitare şi de subsistenţă şi
a studia funcţionarea acestor
servicii în diferite ipoteze.

S'au mai creat: 1 regiment de
călăraşi, 5 regimente de artilerie
de câmp (câte unul ele fiecare
divizie 11—15}, 15 baterii obu-
ziere uşoare de 105 mm, 5 secţii
de mitraliere la regimentele de
roşiori, şi câte o secţie de mi-
traliere la cele 40 regimente
cadre. Iu acelaşi timp 5 esca-
droane tren au fost transfor-
mate în 5 divizioane tren a 2
escadroaue.

Dela Ianuarie Ia Martie 1914,
Ministerul de Răsboiu a în-
tocmit uri plan de completare
a materialului de răsboiu care
lipsea armatei, completare care
trebuia să se facă din cele două
credite extraordinare de 107 şi
196 milioane. Acest plan pre-
vedea1): cai, binocluri, tele-
raetre, material de geaiu, ma-
terial de transmisiuni, trăsuri,
chesoane, material sanitar, îm-
bracăminte, mare echipament,
harnaşament, hrană de rezervă
(pe 3 zile), hărţi, etc,

Completarea armamentului portativ, prin comanda
a: 200,000 arme, 134 mitraliere, 582 puşti mitraliere,
22.000 carabine, 85.000 pumnale, 45.000 pistoale.

Completarea materialului de artilerie prin comanda
a: 60 baterii de câmp de 75 mm, 26 baterii de munte,
10 baterii obuziere grele de 150 mm, 15 baterii tu-
imri grele de 105 mm, toate cu muniţia necesară.

Comanda a: 100 milioane cartuşe de infanterie,
124.000 proiectile de artilerie 75 mm, 4.000 proiectile
de artilerie (obuzier 150 mm).

Completarea samarelor artileriei de munte, che-
soanelor de infanterie, cheso anelor necesare coloa-
nelor de muniţiuni ale tunurilor de 75 mm, obuzie-
relor de 105 mm şi 150 mm şi tunurilor de munte;

1) Discurs ţinut de general D. Iliescu în şedinţa Sena-
tului din 13 Iunie 1924.
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ŞEFII DIÎ CORPUm AI ARMATEI ROMÂNE ÎN ANUJ, 186a
Dela stâi'gx Io dreapta: Solomou, Culogln, Satnesescu, Cucu, Sawl Mânu, r,upaşeu, Crcţulcscu, Florcswi, Maccdouski, Golescu, K m m i v i t M i i i

CoriKK», Viluccscu, Gherghel, I.Hpu, Crăstiara, Donlct, Călinescii
CDI. Academici Komnsie

Dublarea producţiunii pirotehnie! şi pulberăriei şi cea mai rnare parte clin muniţiunt au fosfc £u rm-
i d i i i l i d G i Ati

ţ
spaiirea pioducţiunii arsenalului.

S'a' hotărît studiul fortificării teritoriului anexat
zate de Germania sau Austria.

Orientarea politică alături de Puterile CetvtrulL-.
din Dobrogea, cu lucrări pasagere, constând din 2 până în 1914, făcuse ca pregătirea de răsboîxx HU fit-
capete de pod la îurtucaia ţi Silistra şi puncte de dependentă de aceste puteri, atât în ceea ce x j i ' i w ş t o
sprijin pentru trupele de acoperire la Curtbunar, materialul de răsboiu, cât şi în întocmirea p i c i i iviiilor
Accadârdar şi Bazîirgic. de campanie. Abia din Octomvrie 1913, î n u r m a

Răsboiul mondial a izbucnit tocmai când planul ostilităţii arătate de Austria în campania d i n nj i ; i .
de completare a materialului de răsboiu, elaborat în Marele Stat Major începe a studia primele i p o t e z e (le
Ianuarie — Maitie
19:1:4, începuse a
fi executat. I n
acest intervai nu
se putuse realiza
decât:

Comandamente-
le a 5 divizii de
rezervă, a 4 regi-
mente de infante-
rie de rezervă şi a
2 divizii de cava-
lerie, care luaseră
fiinţă în. Aprilie
1914.

Cele 40 batali-
oane ele rezervă
fuseseră transfor-
mate în 40 regi-
mente de rezervă
a 3 batalioane, iar
cadrele de p a c e
mărite dela 2 ofi-
ţeri şi 9—10 trupa
de batalion, la 9

OAKTA CETĂŢENEASCA ROMÂNEASCA 1S66
1. Guaidiţtl; 2. locotenent] 3. căpitan; 4. Sergent; 3. Capotai; 6. Sentinelă

Desen de inluicr. Col. Academiei Koinânc

răsboiu coivfcriL l'u-
terilor Ceiitrti.li! x)-

In vedx*r«i.i in-
trării îu m-'ţîinKr
a Românit;!, s'a
adoptat pxvîiicJiîiiil
ca, utili»&titi totitt:
resursele ţ d i ' i i , n&
se ridice in. ina-
ximuiu ft^r^ti tu-
rnatei, CJrtHlil.<:lt;
pentru însii-iiuvre
suntconfciiiii.il sp<J*
rite, iiugajilLif lţi-si!
imnăla i n t r a r w t in
răsboi S;-jtJ»H î T.ţitK»
lei.

Feuti-1.1 a. dirt-
pune de; u n tiuixi-
mum de efttcitîv îi*
oameni, ş ' txn. rcocii-
tat smtic ipf i t ti-
nerii clasei* »r u)i(>
şl rgi7„ l'n-inia
clasă a. <ltxi: 75.0111 >

ofiţeri şi I I I oameni de trupă de regiment; era un oameni, iar cea de a 2-a 78.566; s'aii r e v i x u i t ; tuti
început de organizare mai solidă a regimentelor de dispensaţii, scutiţii şi reformaţii claselor l j l
lezervă. 1897—1015 şi s'au găsit buni pentru

Până în Mai—August 1914 se putuse aduce din 102.117 dispensaţi şi 25,900 scutiţi şi r e f o r i n u t i .
Germania şi Austria numai 24 mitraliere, 102.806 din cari 1.040 titraţi apţi a deveni o f i ţe r i <to ""ro*
arme şi 29.535 ele carabine ManHclier, zervă; începând dela 1 Aprilie 1915 u n H ' U " nuil

Capacitatea de producţie a stabilimentelor militare făcut nici o trecere dintr'un element al n r mutei
nu putea acoperi consumul de rminiţiuni al unui even- în altul,
tual răsboiu. Se putea fabrica pe zi abia i—a pro-
iectile de fiecare tun şl mai puţin de un cartuş de
fi Pâ î î l i

Jiectile de fiecare tun şl mai puţin de un cartuş de J . M ! ^ M^dlu ^ , f
fiecare puşcă. Până în 1914, întreg armamentul, şi pregătirii urnii eventual'râsboin.

?l t l
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Efectivul şcoalelor pregătitoare de ofiţeri activi şi
de rezervă a fost mărit dela 580 în' anul 1913/14,
la 740 în anul 1914/15/

Stagiul în şcoalele pregătitoare de ofiţeri activi şî
de rezervă a fost redus la un au, după care elevii
continua» pregătirea timp de un an la corpuri. In
locul lor s'a înfiinţat, cu începere din Martie 1916,
câte o şcoală de fiecare corp de armata pentru elevii
de infanterie şi artilerie, câte o şcoală de fiecare
divizie de cavalerie şi o şcoală de geniu pe lângă
Batalionul 2 pioneri. Pregătirea în aceste şcoli era
de 3 luni.

In acest mod, fără a
se 11 litri efectivul bugetar
-ii) şcoalelor, s'a putut
primi un număr dublu
<le elevi.

Efectivele şcoalelor pre-
gătitoare înărindu-se, ele
nu au mai putut fi com-
pletate, ca în trecut, nu-
mai cu absolvenţii a 7 şi
8 clase, de aceea — odată
cu micşorarea duratei de
pregătire —s'au primit îu
şcoli şi absolvenţii a 6,
5 sau 4 clase secundare.

In urma acestor mă-
suri, în anii 1914/15 şi
1915/16 până la intrarea
în răsboiu, şcoalele pre-
gătitoare de ofiţeri activi
.şi de rezervă ati dat un
număr de 1.167 subloco-
tenenţi activi (din cari
689 cu 7 şi 8 clase, iar
restul cu 4, 5 sau 6 clase
.secundare) şi 2.643 sub-
locotenenţi de rezervă
(din cari 380 proveniţi
din şcolile normale).

J vfectivul medicilor mo-
bilizaţi, în urma măririi
limitei de vârstă la 65 de ani şi adăogirii absolven-
ţilor Facultăţii de Medicină ieşiţi Î11 anii 1914/15 şi
KJ15/16, a fost sporit dela 1.497 medici, veterinari
ş\ farmacişti (din cari 333 activi, 1.034 ^ e rezer-
vaşi 130 studenţi) în 1913, la 2.862 (din cari 428
activi, 2.273 de rezervă şi 1G1 studenţi) la 15 August
1916,

După intrarea în răsboiu, din cauza pierderilor
mari în ofiţeri suferite îu primele luni, s'au înfiinţat
pe lângă şcoalele existente încă 3 scoale pregătitoare
de ofiţeri de rezervă de infanterie (la Bucureşti, Iaşi
şi Buzău) şi 1 şcoală pregătitoare de ofiţeri de re-
zervă de artilerie (la Bucureşti).

Programul studiilor din şcoalele pregătitoare a fost
redus în scopul de a se da viitorilor ofiţeri numai
pregătirea strict necesară răsboiului.

Urnita studiilor de bază a fost coborîtă şi pentru
şcoalele pregătitoare de ofiţeri de rezervă, la 4 clase

IOAN CUZA
Porttet de C. Siahi,

Colecţia Sorieffitll Sfericilor Naturallştl dla Iaşi

secundare. Au urmat aceste şcoli tinerii din contin-
gentele 1910—19, Durata a fost redusă la 6 luni
pentru infanterie şi 10 luni pentru artilerie.-

In Noemvrie 1916, toate şcoalele pregătitoare au
fost evacuate în Moldova. La 1 Aprilie 1917, parte
din ele au fost desfiinţate, rămânând numai;1 1
şcoală de infanterie, 1 şcoală de cavalerie, 1 şcoală
de artilerie şi 1 secţie de geniu.

Iu perioada 15 August 1916—Noemvrie 1917,
şcoalele pregătitoare au dat 1.059 ofiţeri activi (din
cari 736 cu 7 şi 8 clase, iar restul cu 6,5 sau 4 clase

secundare) şi 4.463 ofi-
ţeri r e z e r v ă (din cari
2.281 cu 8 clase, iar res-
tul cu 6, 5 sau 4 clase
secundare).

In anul şcolar 1917/18
(dela Noemvrie 1917 până
la 1 Iulie 1918), şcoalele
pregătitoare de ofiţeri ac-
tivi nu au funcţionat,
iar cele de ofiţeri de re-
zervă au dat 3.709 ab-
solvenţi, din cari 1.539
cu 7 şi 8 clase, iar restul
cu 6, 5 sau 4 clase se-
cundare.

După izbucnirea răs-
boiului mondial, problema
completării materialului
de răsboiu, insuficient
chiar pentru efectivul de
460.000 oameni mobili-
zaţi îu campania din
1913, devenise şi mai
grea, căci în August 1914
ţările care ne puteau pro-
cura acest material îşi
induseseră graniţele.

In Decemvrie 1914, a
fost trimis în Italia direc-
torul superior al arma-
mentului (colonelul Ru-

deanu), care a contractat furnizarea a 4 tunuri
Deport de 75 mm, 50 milioane elemente de cartuşe
de infanterie, 100.000 şrapnele pentru tunul de câmp
şi 135.000 kg dinamită.

Din aceste materiale nu a fost adusă în ţară
decât o mică parte (4 tunuri, 10.000 şrapuele, 250.000
elemente de cartuşe, 50.000 kg dinamită), căci în Mai
1915, Italia intrând în răsboiu, contractele au fost
reziliate *).

începând din Februarie 1915 au fost trimise mai
multe misiuni în Franţa, Rusia, Elveţia, Spania,
America şi. Japonia.

Misiunea din Franţa reuşeşte să înclieie cu guvernul
francez, la 8 Martie' 1915, o convenţie pentru furni-
zarea a 40 avioane, 50.000 kg pulbere de artilerie,
200.000 lovituri de tun de 75 mm, 50 milioane car-

i) Memoriu întocmit de Serviciul lichidărilor materialu-
lui de răsboiu din Ministerul de Răsboiu la 5.II.1924. Do-
cumeutul 9.



686 ENCICLOPEDIA ROMÂNIEI

DOMMIT03VUI, CARO1, I AT< itOMÂNIISI IN TABĂRA DEI»A COTROCBNI, iB6g
Pictură de Etnii Volkers. Col, Academiei Române

tuşe pentru arma de infanterie de 6,5 mm şi alte
materii prime necesare fabricării în ţară a muniţiilor x).
Convenţia încheiată în Martie 1915 avea acest pream-
bul semnificativ: « Doritor de a da guvernului român
tot concursul pe care-1 permit circumstanţele actuale
şi care ar putea să justifice evenimentele viitoare,
guvernul francez se obligă »,,, etc. •

Tiu alt conttact, încheiat la 7 Ianuarie 1916 cu
guvernul francez, prevedea furnizarea a 400.000 lovi-
turi pentru tunul de 75 mm.

In fine, în decursul anului 3916, s'au mai obţinut
din. Franţa: 47 avioane, 24 tunuri de 130 mm cu
26.000 proiectile, 100 mortîere de tranşee 50 mm cu
IO.OOO bombe, 30.000 arme de 8 mm cu 8.500.000
cartuşe, 598 mitraliere cu 12 milioane cartuşe,
5.250.000 cartuşe de revolver, 90.000 proiectile de
105 mm, JO.OOO proiectile de 150 mm, 9.850 săbii,
400.000 grenade, 400.000 măşti, 500 scuturi, 150.000
kg melinită. In acelaşi timp, din Spania se obţinuse
95.000 revolvere, din Blveţia 300,000 elernente de
focoase, din America 600 tone pulbere, soo tone
fulinicoton; 3 milioane cartuşe de revolvera).

>•).Memoriul colonelului T. Pascal îuairitat M.St.M. de
către Serviciul stabilimentelor ceatrale cu Nr. 980 din
13.VIII.1945. Documentul 11. .

*) Memoriul întocmit de Serviciul materialului de râsbotu
din Ministerul de Răsboiu la 5,11.1924. Documentul 9.

Pentru aducerea în ţară a acestor materiale, aut
folosit linia Salonic—Niş—Ttirnu Severin, panii în
Octomvrie 1915 când Serbia a fost invadată- şi ocu-
pată de armatele Puterilor Centrale,

Singura linie de aprovizionare posibilă rănuitiea.
aceea din Oceanul îngheţat de Nord, până Ia portu-
rile ruse Arhangelsk şi Wladlwostok, iar de aici pe
căile ferate ruse. Pentru obţinerea acestei linii d e
aprovizionare, s'au început tratative cu Aliaţii înett.
din primăvara anului 1915. Puterile înţelegerii - $i
în special Rusia — nu au acceptat decât ca mate-
rialele să fie aduse şi depozitate în cele a por tur i
ruse.

Expedierea din Franţa a materialelor comandate,
a început abia la 8 Aprilie 1916, şi primele transpor-
turi au sosit în ţară în luna Mai 1916. Pâtift. la in-
trarea în lăsboiu au sosit în ţară: 9.982 arme I,ebet
de 8 mm, 266 mitraliere, 83.000 revolvere şi « scurte &
franceze de 120 mm, 100 mortiere de 58 mm, t o a t e
cu muniţiile lor, 168.000 proiectile de 75 min, 43.000
proiectile pentru obuzierul de 105 mm, 10,000 p r o -
iectile pentru^ obuzierul de 150 mm md. 1912, ş l
diferite materiale prime. ,

Tot înainte de intrarea în răsboiu mai p i imiseni :
80 avioane de 11 tipuri diferite, furnizate d<S

Franţa, care au început a sosi în ţară din Ianuarie :
1915.
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Material sanitar (medicamente, instrumente, obiec-
te chirurgicale, etc), adus din Italia şi Elveţia,
care a început a sosi în ţară în primăvara anului
1915.

Pânză, pentru rufe, blttxe, corturi, aprovizionate din
Italia şi 500.000 bocanci din America. .

După intrarea României în răsboiu, în ciuda tutu-
ror convenţiilor încheiate, transportul materialelor
furnizate de Aliaţi s'a făcut cu mari întârzieri.

Până la 31 Iulie 1916, înainte de semnarea con
venţiei militare, sosiseră în ţară 455 vagoane de arma-
ment, mumţiuni şi alte materialo, adică în mediu
224 tone zilnic.

După semnarea convenţiei militare, până iu Oc-
tomvrie 1916, transporturile au continuat cu regu-
laritate, ajungând în ultimele zile ale lunii Octom-
vrie la 570 tone zilnic l).

In conferinţa interaliată dela Cfiantilly dela finele
Linia de aprovizionare prin Oceanul îngheţat de lunii Noemvrie 1916, s'a păstrat României acelaşi

Nord şi apoi prin Rusia, pe lângă lungimea ei excep-
ţională, utiliza un port îngheţat aproape 6 luni pe
an .şi o reţea de căi ferate cu
ecartatnent diferit de a l nostru
şi cu un debit de transport
foarte redus. I,a acestea s'a
adăogat desorganizarea căilor
ferate ruse şi dificultăţile făcute
de guvernul rus.

Transporturile pe mare s'au
făcut cu 4 vapoare româneşti *)
şi cu vapoare străine. Din
Aprilie 1916 până în Decem-
vrie 1917 au fost transportate
din Franţa până în porturile
ruse 119.341 tone de material,
adică în mediu câte 6.000
tone pe lună, din care 1/3 cu
vapoarele româneşti2).

Pentru transportul d in Rusia
s'au utilizat liniile de cale fe-
rată Arhanghelsk—Vologda şi
Murmausc—Zwanka.

Deşi aceste două căi ferate, cu
o capacitate totală de trans-
port xilnic de 7.000 tone, pu-
teau asigura, fără a împiedica
aprovizionările Rusiei, trans-
portul celor 300 tone pe zi,
promise României, c u toate
acestea nu s'a realizat decât
jumătate din acest debi t 8 ) .

Prin acordul încheiat la 13
Septemvrie 1916 şi 6 Octom-
vrie 1916 între colonelul Ru-
deanu şi Ministerul de Apro-
vizionare, guvernul francez şi-a luat obligaţiunea
de a asigura transportul tuturor cantităţilor de
muniţiunî destinate României 4).

In conferinţa interaliată dela Londra din Octorn-
vrie 1916, Puterile Aliate şi-au luat din nou obligaţia
să ne asigure media d e 10.000 tone material lunar.

Picturii de Grigoreseu
Col. Academiei Homâne

număr de tone de material, deşi nevoile armatei cres-
cuseră, în urma pierderilor suferite m cursul opera-

ţiunilor din 1916. Cu toate
intervenţiile pe lângă Aliaţi,
Rusia s'a opus a se admite
României mai mult de 10.000
tone material lunar. De fapt,
nici această cotă nu a fost
primită de România 2).

In iarna 1916/17, transpor-
turile au devenit şi mai ane-
voioase. Porturile ruse erau
blocate din cauwi gheţurilor,
iar căile ferate satisfăceau din
ce în ce mai greu transportu-
rile destinate Românioi 3). In
Martie IQI7 l;mnţ;i a oprit
pentru im timp expedierea
materialelor pentru România,
deoarece porturile şi căile fe-
rate ruse, bântuite de revoluţie,
nu mai asigurau depozitarea
şi transportul acestor materiale.

In urma stăruinţelor perso-
nale depuse la Petrograd în
Ianuarie 1917 de către primul
ministru Erătianu şi în Mai
1917 de către primul ministru
şi şeful M.C.G. român şi de
către generalul Berthelot *),
transporturile în Rusia au fost
activate în Iunie, Iulie şi
August 1917, perioadă când
operaţiunile pe frontul român
erau în plină desfăşurare. In
Decemvrie rgrj, transporturile

materialelor de răsboiu pentru România au fost
definitiv oprite. , „

Din Aprilie 1916 până în Decemvrie 1917, Aliaţii

J) «Bucureştii9, «Jiu», «Bistriţa» (scufundat la 11
Qctomvtie 1917 pe coastele Norvegiei de submarinul ger-
mau N. 43) şi «Dunărea» (recUiziţionat la 16 Decein-
Ttîe 1916).

a) Memoriul colonelului T, Pascal, înaintat M. St. M.
Serviciul Inteiideuţei ata,bilimcntelor centrale, cu Nr. 980
din 13.VIII.925. Documentul 11.

^ ^ m o n d i a l > î n I u l i e f

p r o d u c ţ î u n e ft s tabilimeiitelor noastre mi-
litare era următoarea:

Arsenalul putea produce, în 24 ore: 1.400 corpuri
de proiectile de diferite calibre, 1.000 focoase şi 8
chesoane sau trăsuri diferite, putea repara radical

•) lbiietn.

*) Ihidem.
l) Ihidem,

guârre.
Eussiedea Taa» pendant lagranâe
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TRECEREA DUNĂRII T,A CORABIA
Desen de Grigorescit, Muzeul Militar Nftţiotml

25 chesaane sau trăsuri şi 200 arme precum şi exe-
cuta mici reparaţiuni de ţevi, aîete, aparate
optice,

Pirotehnia armatei avea o capacitate de producţie
zilnică de 200.000 elemente de muniţiuni pentru arma
md. 1893, o putere de încărcare de 1 milion de cartuşe
de infanterie, precum şi o producţie de 500 tuburi
ele artilerie pentru tunul de 75, md. 1904 şi 500 fo-
coase.

Pulberăria armatei putea produce pe oră 70 kg
pulbere, producţie care era :n curs de a fi mărita
până. la 150 kg. In studiu era înfiinţarea unei fabrici
de explosive.

In perioada Iulie 1914—August 1916, puterea de
producţie a stabilimentelor a fost mărită.

Stabilimentele militare aveau în August 1916 o
capacitate de producţie zilnică de 2 proiectile de
fiecare tun şi 1 cartuş de frecare aţină.

In Aprilie 1915, s'a înfiinţat pe lângâ Ministerul
de Răsboiu comisiunea tehnică industrială, cu însăr-
cinare d e a studia şi pregăti contributiunea industriei
naţionale în caz de răsboiu.

Până la intrarea în. răsboiu, au lucrat pentru ar-
mată 11 stabilimente industriale publice şi 59 fabrici
private.

Până în Noemvrie 1916, numărul acestor fabrici
a fost mărit la 113, din care; 37 fabrici de muni-
ţitini de infanterie şi artilerie, 2 fabrici de focoase,
10 fabrici de afete şi de reparaţie a materialului de
artilerie, 10 fabrici de paturi de arma, 6 fabrici de
grenade, 20 fabrici de trăsuri diferite, etc.

In Noemvrie X916, eea mai mare parte: din indu-
striile care lucrau pentru armată au fost evacuate în
Moldova, unde, până la sfârşitul răsboiului, au funcv

ţionat 36 de fabrici, din care: 4 pentru fabricarea
muniţiunilor de infanterie şi artilerie şi 2 pentru
fabricaţiuni de afete şi reparaţiuni de material de
artilerie.

In general, din 1915 şi până la sfârşitul nnuluî
1917, industria publică şi privată a organizat com-
plet 230 tunuri (53 urni, 57 mm, 150 mm) şi obuziere
(120 mm şi 210 mm), scoase din cetatea Bucureşti
şi regiunea F. M. G. şi montate pe afete mobile, con-
struite în ţară, a făcut transformări şi completări
tunurilor de 75 şi 87 mm, md. 1880, a fabricat ciîca
420.000 proiectile de artilerie de diferite calibre, circa
1 milion elemente muniţiuni de infanterie şi alte dtCe-
rite materiale.

I,a 16 August 1916, forţa totală a armatei de pace
era de: 256 batalioane (cu 413 mitraliere), 88 esca-
droane (cu 40 mitraliere) şi 236 baterii cu un efectiv
total de 8.575 ofiţeri şi elevi, 127.085 reangajaţi şî
trupă şi 33.112 animale.

Totalul forţelor mobilizate de România la 15 Au-
gust 1916 era:

366 batalioane cu 413 mitraliere de câmp şi 16 î
mitraliere franceze de poziţie de 8 mm (146 ba-
talioane active ale regimentelor 1—40; 120 bata-
lioane de cadre ale regimentelor 41-—80; 80 batalioane
teritoriale ale regimentelor 1—80 şi 20 batalioane â.2

- 104 escadroane cu 40 mitraliere;
. 379 baterii (55 baterii de tunuri de 53 mm şi, d 2

57 mm de infanterie, 233 baterii de câmp, 13 baterii
de "munte, 32 baterii grele, 20 baterii de poziţie, -26
baterii fixe ale capetelor de pod de la Turtucaia,
Silistra şi Cernavoda şi 113 tunuri antiaeriene); '
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Seltlfă de A'. Grigareseu. Muzeul Militar Nnjlonal.

Efectivul total mobilizat a fost de: 19.843 ofiţeri
şi elevi, 813.758 reangajaţi şi trupă şi 281.210 cai,
•din cari:

15,949 ofiţeri şi 642.139 trupă constituiau armata
<le operaţiuni,

3,894 ofiţeri şi 191.619 trupă în zona interioară
{stabilimente şi părţi sedentare).

Armata de operaţiuni cuprindea:
13.561 ofiţeri şi 562.000 trupă constituind armata

operativă,
681 ofiţeri şi 20.241 trupă, garnizoana cetăţilor.
1.707 ofiţeri şi 59,051 trupă, servicii de etapă.
Armata operativă cuprindea:
11,890 ofiţeri şi 511.000 trupă, combatanţi.
1.671 ofiţeri şi 51,000 trupă, servicii,
In afară de efectivul mobilizat, se mai dispunea

încă de 420.870 oameni disponibili a fi mobilizaţi şi
anume: 82.993 instruiţi disponibili, 102.117 dispen-
saţi recuperaţi, 29.900 scutiţi revizuiţi şi găsiţi apţi,
59,860 contingentul 1917 şi circa 150.000 tineri între
18—20 ani.

Disponibilul total pentru mobilizare—1.234.000
oameni — reprezenta 15% din populaţia totală a
•ţării şi 30% din populaţia bărbătească.

Efectivul mobilizat reprezenta 2/3 din disponibilul
de mobilizare, rămânând 1/3 ca rezervă de alimen-
tare.

Armata de operaţiuni forma 3/4 din efectivul mobi-
lizat, iar restul de 1/4 era efectivul stabilimentelor
şi părţilor sedentare din zona interioară,

Din totalul armatei de operaţiuni, 5/6 erau unităţile
operative, iar 1/6 trupele cetăţilor şi etapelor.

Din armata operativă 9/10 erau trttpe combatante,
iar l/io servicii divizionare, de corp de armată şi
de armată.

Efectivele pe arme ale trupelor combatante erau:
Cartierele generale: 600 ofiţeri şi 2,820 trupă {0,4%).
Infanteria: 8.116 ofiferi şi 413.839 trupă (81%),
Cavaleria: 772 ofiţeri şi 21.037 trupă (4%).
Artileria:. 1.763 ofiţeri şi 47.046 trupă (9%).
Trupe de geniu: 375 ofiţeri şi 18.844 trupă (4%).
Aviaţia; 40 ofiţeri şi 1.000 trapă (0,2%).
Marina: 206 ofiţeri şi 3.070 trupă (1%).
Jandarmi: 18 ofiţeri şi 2.070 trupă (0,4%).
Faţă de efectivul de pace (127.000), efectivul mobi-

lizat (813,000) era de 6 ori mai mare.
Acesta, se constituia în următoarele mari unităţi;
a) Statul Major general al armatei;
b) Armatele compuse dintr'un număr variabil de

corpuri de armata.
Fiecare armată avea la dispoziţie: 1 escadrilă de

avioane, 1 detaşament de jandarmi pedeştri, 1 de-
taşament de jandarmi rurali, 1 secţie de telegrafie, 1
secţie de telegrafie fără fir şi serviciile armatei.

c) 6 corpuri de armata constituite fiecare din câte
2 divizii şi din următoarele elemente:

1 brigadă de călăraşi (a 2 regimente), 1 companie
de ciclişti, 1 regiment obuziere de 105 mm a 6 baterii,
repartizate operativ diviziilor, 1 detaşament de
jandarmi rurali, 1 detaşament de jandarmi pedeştri,
1 secţie de telegrafie, 1 companie de pioneri, I
c'ompanie de proiectoare, 1 companie de poduri
uşoare.
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UN CĂI,ÂR_AŞ r,A ATAC, 38 AUGUST
Pietutâ de W. Grlgorescti

Serviciile corpului de armată (i spital mobil, i parc
de pionieri, i parc de artilerie, i coloană de muniţie
obuziere, i divizion, coloane de subsistenţă).

De fapt, organizarea diviziilor mobilizate a diîerit
nwlt de cele stabilite prin planul de mobilizare şi
aceasta din următoarele caii2e:

In compunerea grupelor de acoperire, care au fost
dislocate treptat pe frontieră cu începere din anul
1915, au intrat unităţi din diviziile destinate n. opera
în alte sectoare, precum şi batalioane teritoriale
şi de miliţii, care nu intrau în compunerea diviziilor.
La mobilizare grupele de acoperire, astfel cum erau
constituite, au intrat şi rămas în compunerea divi-
ziilor respective.

In preajma mobilizării s'au creat diviziile 17, 18,
ig şi 20; iar în primele săptămâni după răsboiu divi-
ziile 21, 22 şi 23, Aceste divizii, conform planului de
mobilizare, au fost organizate din unităţi destinate
a intra în. compunerea diviziilor 1—16, sau briga-
delor 1—6 mixte.

După intrarea în lăsboiu, în cursul hurii August
şi Septemvrie, din oamenii rămaşi disponibili la Regi-
mentul 1 artilerie cetate Bucureşti şi la batalioanele
cetate ale regiunii F.N.G., s'au organizat a regi-
mente de infanterie, armate cu arme de 8 mm, con-
stituind Brigada 7 mixta.

Din aceste cauze, la mobilizare a rezultat pentru
divizii o compunere foarte neomogena şi în cele mai
:tnulte cazuri diferită de cea organică,

Organizarea şi forţa combativă, a diviziilor varia
tlela o divizie la alta,

Numărul regimentelor de infanterie în divizie, varia
între 3 şi 7, acel al batalioanelor între 11 şi 25, acel
al mitralierelor între 4 şi 34. 15 divizii aveau în com-
punere între 1 şi 17 batalioane teritoriale şi de miliţii.

Numărul de baterii al unei divizii varia între 6 şî
31, în care intrau şi bateriile de 53 mm. Divizii Iu t6»
18, 19 şi 20 aveau aproape numai baterii de Hy m m ,
md. ibSo.

In mediu, la un batalion de infanterie se dispunea
de 1—2 mitraliere şi de 3—4 guri de foc, în c a r e
intrau şi tunurile de 53 mm. Erau însă şl divinii
aproape lipsite de mitraliere (Divizia 18 şi 20).

In rezumat, diviziile nu erau omogene; amestecul
de unităţi le slăbise mult- coeziunea organicii, i a r
prezenţa batalioanelor teritoriale şi de miliţii le m i c -
şorase forţa combativă; în fine, aveau o slabă d o t a -
ţitine în armament.

Infanteria era armată cu arma Mauliclier do ti,5
mm, iar batalioanele de miliţii cu arma de 11 111111,
md. 79.
• In afară de 370,000 arme Maulicner de 6,5 111111
care.se găseau la unităţi, nu se mai dispunea, c a
rezervă, decât de 4,500 arme de acest sistem. (Af-
inele pierdute în primele luni de luptă au fost î n l o -
cuite cu arme de 11 mm).

La intrarea în răsboiu, se dispunea pentru f iecare
armă de 6,5 mm, md. 93, de câte 870 cartuşe ; i a r
pentru fiecare armă md, 79, de 170 cartuşe. A p r o -
vizionările sosite din străinătate şi producţia s t a b i l i -
mentelor militare din ţară au reuşit să asigure m u -
niţia necesară infanteriei în decursul războiului.

începând din August 1916 şi până la sfârşitul r i i s -
boiului, am primit din Franţa 262.000 arme f r a n -
ceze de 8 mm Lebel, precum şi alte arme s i s t e m
mai vecniu.

La intrarea în răsboiu, dotaţiunea în mitraliere a
unităţilor de infanterie era foarte slabă, R e g i m e n t e l e
1—40 aveau numai câte 1 companie cu 4—6 m i t m -
Here de 6,5 mm Maxim, iar regimentele 40—80 ş t
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cele de vânători câte 1
Batalioanele teritoriale,
aveau mitraliere.

Câteva zile înainte de mobilizare au sosit în ţară

companie a 4 mitraliere, 1 baterie a 6 tunuri de 53 tuni- . , ,- . _ . . A u a ™ . a ° ™ m m c l e 53 mm (sau tunuri de =7 m m lc a şt cele de nnliţu, nu scoase din turelele regiunii F.N.G. si rtel'i - »t-V'-
Bucureşti, montate pe a fete de Arsenalul ami-itoi'
Organizarea acestor baterii s'a executat in lunileexecutat i,i lunile

170 mitraliere franceze de 8 mm, care au fost distri- Iunie şi Iulie 1916, iar repartiţia şi. instruirea trim-'
Imite capetelor de pod Turtitcaia, Silistra şi Cernavoda
şi Diviziei 16-a.

Mitralierele frâu- ? :
ceze şi austriace,
sosite după intra-
rea în acţiune, au
fost trimise părţilor
.sedentare p e n t r u
organizarea şi in-
struirea unităţilor
de mitraliere, ce
urmau să fie tri-
mise regimentelor
de pe front. Până
la începutul lunii
Octomvrie 1 9 1 6,
s'au repartizat fie-
cărui regiment' de
infanterie câte 2—6
mitraliere franceze;
iar la 36 din bata-
lioanele teritoriale
câte 2—3 mitraliere franceze sau austriace. Astfel, în-
cepând din luna Octomvrie, se dispiuiea de 2—4
mitraliere de batalion,

Infanteria era complet lipsită de puşti-mitraliere,
deşi toate armatele
beligerante le aveau
la această epocă.

In Martie 1916,
a început să se dis-
tribue regimentelor
de infanterie gre-
nadele fabricate în
ţară (sistem Savo-
pol). La intrarea
în răsboiu dispu-
neam de 100.000
grenade de acest
sistem, care n'au
putut fi folosite însă
din cauza defecte-
lor de funcţionare.

I,a începutul răs-
boiului, un batalion

O KIÎCUNOA.ŞTR1UÎ I,Â VEUBÎŢA, 28 AUGUST 1S77
Picturii de iV. Grigorescit. Col. Academici Române

COLOANA DE TJU3N IN RRPAOS, 1877
Schlt& cte N. Grigarescn

în lunile Iulie şi August. încadrarea bateriilor de y>
. 5> imn s w exe-
cutat la Rc-ginitn-
tul 1 artilerie ce-
tate şi la batalioa-
nele cetate dela F
N.G.

Acest material nu
avea calităţile unui
bun tun de infan-
terie (îi lipsea mo-
bilitatea, premia,
simplicitatea fu tra-
gere, debitul mare
de foc, aprovizio-
narea uşoară c u
imimţiuiii şi genu-
liera reduşi). Con-
stituia insă un bun
materia! de înso-
ţire imediată.

Pentru lumii de
53 mm aveam la intarea in răsboiu, câte 1400
proiectile de fiecare piesă, iar pentru tunul <k- 57
mm numai 300.

Artileria de cânjp avea tunul de 75 mm, md. 1904,
şi obuzierul de 105

- --.-. mm, md, 1912. Am-
bele guri de foc e-
rau moderne cu tra-
gere repede şi s'au
comportat în bune
oondiţumi în tim-
pul răsboiutui. Mu-
niţia acestui ma-
terial, iu special
obuzul, a avut un
randament insufi-
cient. Începând din
Septemvrie 11) 16,
a c e s t materia! a
tras şi obuzul-mină
francez cu un ran-
dament superior.

Cantitativ aceste
guri de foc—150
baterii tunuri de
75 mm şi 30 baterii
obuziere de 105 mni
—nefiinel suficiente

român dispunea de
1—2 mitraliere, pe
când imul german
avea: 6—8 mitra-

înitraliere' (mitraliere uşoare), circa 4 aruncătoare pentru a încadra toate marile unităţi mobilizate
de mine srenade etc a fost nevoie să se organizeze; 39 b a t e m t u u u n

Cavaleria era armata c u carabine de 6,5 mm, md. de 87 mm, md. 1880, material veclnu, cu tragerea
1803/ săbii şi lăncii. Fiecare regiment avea 2 mitra- înceată, greoiu, cu un proiectil puţin eticaceij
liere; puştile mitraliere lipseau. Deci, şi cavaleria baterii obiizfete de 120 mm, md. rgoi, care, a ^
avea o slabă capacitate <\e foc. sistem vechia, întrebuinţând obuzul-nuna francez au

Fiecare brigadă de infanterie dispunea organic de devenit un material util.
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ATACUI, OPANEZULUI, 28 KOEMVRIE 1S77
Pktuta ilc N, GtigQKsai

La intrarea în Tăsboiu, se dispunea de: 1.430 lovi-
turi de piesă peutru timiil de 75 mm, mă. 904, 570
lovituri pentru tunul de 87 mm, 900 lovituri pentru
obuzierul de 105 mm şi 830 lovituri pentru obu-
zierul de 120 nun. Pentru toate aceste materiale,
alura de tunul de 87 mm, muniţia necesara în decursul
războiului a fost asigurată prin aprovizionările făcute
în străinătate şi prin producţia internă.

Artileria de îmmte era compusă, din:
4 baterii tunuri de munte de 75 nun, md. 1912, ma-

terial modern, dispunând la intrarea în răsboiu de
560 lovituri de piesă;

6 baterii tunuri de munte de 63 mm cu tragere în-.
ceată, material de calitate mediocră, dispunând de
980 lovituri de piesă;

fi baterii tunuri de 57 mm 1), organizate în preajma
răsboivilui din. tunurile scoase din cetatea Bucureşti,
material ele o putere mediocră, dispunând iniţial de
300 lovituri de piesă;

.Cantitativ, acest material a fost insuficient faţă
de natura teatrului de operaţiuni şi faţă de mate-
lialuide nwnte numeros şi modern al armatei austro-
tmgEire, care' dispunea, pentru fiecare mare unitate
'operând în munte, de câteva baterii de munte,

:Răsboiul mondial ne-a surprins numai cu. arti-
Jeria grea de cetăţi $i de asediu şi cu 2 baterii obu-
ziere grele de 150, mm cti tragere repede.

In timpul neutralităţii, neputându-se aproviziona
cu asemenea material din străinătate, s'a recurs Ia
materialul diii cetăţi, organizat pe afete construite
în fjtră, şi la materialul de asediu.

») Vio cnre 3 baterii organizate 3u Octombrie,

In Noemvrie 1915, a1 au organizat 3 refri turn 1 (.<-' <le
artilerie grea, cu un total de 26 baterii.

Iu Iulie 1916 s'a înfiinţat al 4-lea regiment: tU: tu'ti-
lerie grea, compus din 3 baterii tunuri lungi franceze
de 120 mm şi 3 baterii tunuri scurte f rancele de
120 mm, cu o dotaţiune iniţială de 800 pLoiectile
de piesă. Acest material sosind în ţară îii lunci Au-
gust, organizarea lui s'a terminat la începutul lunii
Septemvrie.

Tot până la începutul lunii Septemvrie s ' u n orga-
nizat şi 5 baterii obuziere de izo m m , mcl.
8/8gi6.

In cursul Urnii Septemvrie 1916 s'au m t d orga-
nizat 8 baterii tunuri lungi franceze de 120 1111.11.

In fine, la începutul lunii Octomvrie Iţjrl» H'ÎVU
organizat regimentele 5 şi 6 artilerie grea, p r i m u l CU
6 obuziere de 210 mm şi al doilea cu 6 baterii tiiuiui
de 150 mm.

Afară de obuzierul de 150 mm md. 1913, care
era un material modern cu tragere repede, ŝ i tic tu-
nurile lungi şi scurte franceze de 120 mm, c a r e , deşi
de sistem vecliiu, erau materiale titile, cu b u n e cali-
tăţi balistice, — iestul gurilor de foc, care ati con-
stituit artileria grea, erau materiale greoaie, ele sis-
tem vechiu, cu un foarte slab randament, m a i ales
în ceea ce priveşte muniţia,

Tot în cei doui ani de neutralitate, capetele de nod
Turtucaia, Siiistra şi Cernavoda au fost a r m a t o cit
următorul material de poziţie: a i baterii, 5 2 turele,
S timuri, 10 obuziere şi 6 mortiere, '

Toată această artilerie de poziţie avea o valoare
balistică submediocră, proiectile puţin eficace si o
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DI'FK ARPA PRIZONIERILOR TURCI IN FAŢA DOMNITORULUI CAROI, I DUPĂ LUAREA PIJ-VNEI
rlctutft de W. Gtigaresai
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aprovizionare cu muniţiuni—-la unele materiale —
foarte redusă.

Artileria antiaeriană a fost improvizată în timpul
neutralităţii, organMndu-se din: 4 tunuri franceze
antiaeriene de 75 mm, sosite din Franţa; 4 tunuri
Deport de 75 mm, 40 x) tunuri de 57 rmn antiaeriene
mobile, sistem colonel Negrei, provenite din tunurile de
57 mm ale cetăţii Bucureşti, organizate pe afete cu
•făkele demontabile; 20 tunuri de 57 mm antiae-
riene fixe, sistem colonel Burilianu, provenite din
acelaşi material organizat pe uu pivot de bord cu
frână de tragere; 45 tunuri de 75 mm, md. 1880, insta-
late pe platformă şi destinate apărării antiaeriane
a Cernavodei {12 piese), cetăţii Bucureşti (20 piese)
şi stabilimentelor militare (13 piese).

Tunurile de 75 mm fran-
ceze şi Deport erau cele r •-.-••-•••.• •-•
mai bine organizate pen-
tru tragerile antiaeriene.

Tunurile de 57 mm, bine
amenajate pentru aceste
trageri, aveau o bătaie re-
dusă şi uu proiectil puţin
eficace.

Tunul de 75 mm md, So,
era absolut impropriu pen-
tru misiunea ce i s'a dat.

La 15 August, mai erau
îti curs de transformare
şi organizare, pentru arti-
leria grea, u r m ă t o a r e l e
guri de foc'-): 29 obuziere
de 120 mm, md. 88; 13 mor-
tiere de 120 mm, md. 87;
31 tunuri de 150 mm sub
cupole; 33 obuziere 120
mm, md. 88. In cetatea
Bucureşti mai rămăse-
seră: I I I tunuri de 57
mm, md, S8; 24 tunuri
de 87 imn, md. 80; 57 tu-
nuri de 150 mm sub cu-
pole, iar în regiunea în-
tărită F.N.G. mai rămăse-
seră : 211 tunuri de 37 mm, md. 87; 7 tunuri de
120 mm, md. 85; 7 obuziere de 120 mm, md, 88
şi 24 mortiere ele 120 mm, md, 87.

Ca materia L de aviaţie, dispuneam la intrarea în
răsboiu de 28 avioane organizate în 4 escadrile.
Avioanele erau de 5 tipuri diferite şi de sistem vecliiu
şi, mi întreceau viteza de 80 km pe oră.

Până în luna Decemvrie 1916, au sosit în ţară din
J?ranţa 100 avioane Nieuport, Breguet şi Farman
130 H.P. '-

Aceste avioane sosind pe rând şi trebuind să în-
locuiască pierderile (avioanele scoase din serviciu),
în cursul operaţiunilor din 1916, s'a dispus numai
de maximum 30—40 avioane.

SCENĂ
Pictură ăeŞl, Litrhiini. Col. Clubului Tinerimii

]) ha 15 August erau in cnrs de amenajare îneS. 32
piese,

3) Tabel de repartiţia artileriei la diferitele xmităţi şi
formaţiuni ale alinatei.

La 1 Octombrie dispuneam în total de 3S a v m a n e ,
din care 7 în curs de montare sau r e p a r a ţ i e , orga-
nizate în 4 grupe de aviaţie (8 escadrile) şi 3 K" ip«
la dispoziţia M.C.G. şi Armatei a H l - a 1 ) .

Din cauza condiţiunilor largi de recepţie, o e l u p a -
nientul fabricat în ţară în anii 1914—1916 a Cost <k'
calitate mediocră. ^ v .

La intrarea în răsboiu aveam comandată în ytiru -"f1

străinătate o importantă cantitate de echipa 11 ie nfc.
După intrarea în răsboiu, pentru înlocuirea- pier-

derilor şi degradările îu echipament, s'au Huit: mttKurt
de activare a lucrului în fabricile de postav !?i jmilitru;
şi atelierele de confecţii militare şi particularo, piv-
ctim şi de aprovizionarea din străinătate. l)onii.!f«iiili«
făcute în acest scop în Japonia au rămas ftirfi rezul-

tat. Din Anglia B'UII cum-
părat 75 vagoane t t e fire tio
bumbac. Rusia, c l u p a muri
stăruinţe, ne-a jiroiviiH, în
Septembrie 1916, «00.000
rânduri de e c h i p a m e n t e
complete, predabilc pfuiă
în Ianuarie 1917. l 1 A tist în
Martie 1917 nu a u sosit
însă în ţara decât .50.nou
rânduri de efecte <1<J mic
echipament, circa iîo,ori<p
rânduri de efecte d o îm-
brăcăminte, r.0.000 fui i\a
cort şi centironncîj, euielf,
bidoane, etc. HaiJiîiî^imen-
tul cerut ne-a f o s t refu-
zat.

In Noetuvrie i<vi(i sui
fost evacuate în Multlovii :

Tăbăcăria a r m a t e i , uUi-
Herele de confecţii, <Impo-
zitul central de ochipit-
nient, iar din s ta l iii i numi-
tele particulare i iu i iui i lânu
clin fabricile de pos tav .
Au rămas neevacviu t u : fii-
bricile de postav, •ttlliiku-
riile, fabricile p a r t i c u l a r e

de confecţiuni, de încălţăminte şi barnaşameiil:, pre-
cum şi toate materialele prime aflate în iml.UKl;jriik'
particulare. Din această cauză, începând cl in Jurim
1916—17 precum şi în perioada reorganizării, în-iniita
a avut înseninate lipsuri îu echipament, aproviz ionă-
rile din Rusia continuând a se face cu m a r i difi-
cultăţi şi în cantităţi reduse.

Subsistenţele au putut fi în abundenţă a p r o v i z i o -
nate din resursele bogate ale ţării.

La mobilizare, corpurile de trupă, coloanele ş i depo-
zitele mobile dispuneau de 12 zile hrană proaspfttft şi
de rezervă, iar depozitele regionale, m a n u t a n ţ e l e şi.
centrele de aprovizionare dispuneau de 6 zile l ift ind vi
de o însemnată rezervă de hrană proaspătă, şi furaje.

După mobilizare s'au creat şi alte d e p o z i t e , eare
•au putut hrăni întreaga armată până îu p r i m ă v a r a

•'} Situaţia aviaţiei Ia I.X.igiC, îutocuiita de c o i i m l rl<.
aviaţic-Dociunentiil 25. - *
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umilui 1917, când a început a se simţi Jipsa de sub-
«atente, din cauză că nu toate depozitele din Oltenia
şi Muntenia au'putut ii evacuate; iar din Octomvrie
1916, pe lângă armata română, a trebuit să hrănim
ţa armatele ruse cu efective destul de ridicate.

In urma aprovizionărilor din străinătate şi a com-
pletărilor făcute în ţară, la mobilizare toate forma-
ţiunile sanitare aveau materialul complet şi o re-
zervă importanta.

Cu toate pierderile din timpul retragerii şi al eva-
cuării din Noemvrie 1916, materialul sanitar a ajuns
până In sfârşitul răsboiului.

Serviciul .sanitar a mo-
bilizat 120 formaţiuni sa-
nitare, din care 42 trenuri
.sanitare. Se dispunea de
<joo automobile sanitare
pentru transportul răni-
ţilor,

In zona interioară s'au
organizat 500 de spitale,
care dispuneau de 75.000
paturi.

Materialul de transport
a fost completat prin re-
ohiziţii, J,a mobilizare se
dispunea de un total de
54.000 trăsuri, 150 auto-
camioane şi 1,500 automo-
bile turism.

Reţeaua de şosele din
ţară avea o întindere de
•2j.000 km, In timpul neu-
tralităţii s'au construit
noui şosele şi drumuri şi
s'au reparat parte din cele
existente, în special în
zona frontierii de Vest.

Reţeaua de căi ferate
avuţi o întindere de 3.850
km, ui o capacitate zil-
nică de ii\ 16 trenuri
pe liniile principale. Toate
liniile erau simple, afară de
liniile ; Bucureşti Plo-
ieşti Hn/ău, Ploieşti -
C !i 111 pi n a, Cernavoda—
Constanţa şi Iaşi —•1higlu:iu, care erau duble. Ca
material rulant se dispunea de 1.000 locomotive şi
24.000 vagoane.

Pentru transportul pe Dunăre, s'au organizat 4
grupe de transport: Olteniţa—Turtueaia, Călăraşi—
Silistra, Brăila—Cernavoda şi Tuleea—Galaţi,

Ca material telegrafic de campanie, M.C.G. avea

T..F.I'. mobile ale Armatei de operaţiuni (r ia M.C.G.,
4 la cele 4 armate şi 2 la cele 2 divizii de cavalerie)'!

Odată cu creşterea efectivului la mobilizare, încă
dela izbucnirea răsboiiiliii mondial, s'au luat măsu-
rile arătate în capitolul precedent, pentru sporirea
cadrelor ofiţerilor.

In 1916 am mobilizat 18.700 ofiţeri, din cari 6.600
(35%) activi şi 12.100 (65%) de rezervă.

Pe când efectivul total al oamenilor mobilizaţi în
1916 era de 2 ori mai mare decât cel mobilizat în
1913, efectivul în ofiţeri crescuse în acest interval

de timp numai cu 70%,
şi această creştere era mai-
mare pentru ofiţerii de
rezervă, al căror efectiv se
dublase, pe când efectivul
ofiţerilor activi crescuse
numai cu 35%. Creşterea
era mai mare pentru infan-
terie (80%), serviciul sa-
nitar (110%), serviciul in-
tendenţei şi administraţiei
(90%), mai mică pentru
geniu (50%) şi artilerie
(40%) şi neînsemnată pen-
tru cavalerie ,şi marină
(15%)..

Sporirea efectivului în
ofiţeri s'a obţinut — după
cum s'a arătat în capitolul
precedent — prin mărirea
efectivelor şcoalelor mili-
tare de ofiţeri activi şi
de rezervă şi prin redu-
cerea duratei de studii,—
măsuri care au avut ca
rezultat formarea, în in-
tervalul dela 1914 la 1916,
a unui înseninat număr
de sublocotenenţi, 111 a i
ales de infanterie. Pentru
celelalte grade efectivul
im a putut fi cu mult"
iuodificat. Astfel, pe când
efectivul total al ofiţerilor
superiori a crescut mimai
cu 15%, iar cel al căpi-

tanilor a rămas neschimbat, efectivul ofiţerilor subal-
terni a crescut dela 1913 la 1916 cu 100%, (70%
cei activi şi 120% cei de rezervă).

I,a infanterie, care în 1916 mobilizase 366 bata-
lioane faţă de 247 batalioane mobilizate în 1913,
efectivul ofiţerilor superiori şi al căpitanilor rămăsese
neschimbat, şi numai efectivul ofiţerilor subalterni

R O Ş I 011
ilt N. Gtigorcscu. Muzeul miliar NuUoiml

•1 secţii de telegrafie a 60 km fir, armatele şi corpurile s p o i i s e C U I I 5 o/ o (?oo/o p e n t r u ofiţerii activi şi 135%
de armată cate 1 secţie a 60 km fir, iar diviziile câte t m c e i d e r e i ! e r v &).
1 secţie a 30 km fir.

Reţeaua telefonică a ţării era de 13.580 km, iar
cea telegrafică de 23.440 km,

Telegrafia fără fir avea: 13 posturi fixe, 3 posturi
mobile pe vagoane, 12 posturi mobile ale marinei
(pe vasele flotei de Dunăre şi la Sulina) şi 7 secţii

J,a artilerie, care în 10.16 mobilizase 379 baterii,,
faţă de 180 baterii mobilizate în 1913, efectivul ofi-
ţerilor superiori crescuse cu 30%, acel al căpitanilor
scăzuse cu 10%, iar al ofiţerilor subalterni crescuse
eu 60%.
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In rezumat: numărul ofiţerilor disponibili mi a fost
suficient pentru o solidă încadrare a imitaţilor mobi-
lizate în August 1916, mai ales pentru infanterie.

Pentru 366 batalioane erau disponibili circa 220
•maiori de infanterie, din
cari 30% de rezervă. 1

Pentru 1,701 companii
şi batalioane fără maiori,
erau disponibili numai
circa 820 căpitani, din
cari 30% de rezervă,

Peutru j.8oo plotonne,
companii fără căpitani şi
ofiţeri în statele-majore
de brigadă, regiment şi
batalion, erau disponibili
circa 6.700 ofiţeri sub-
alterni, din cari 75% de
rezervă.

Unităţile de cavalerie
ari fost bine încadrate.

Artileria avea un nu-
măr suficient ele coman-
danţi de divizioaue. Pen-
tru 379 baterii erau însă
numai 200 căpitani, din
caii 35% de rezervă, iar
pentru 1,700 baterii de
tragere, secţii şi ofiţeri
în statele-maJQre, artileria D e Teikusi
dispunea de circa 1.340
ofiţeri subalterni, din cari 60% de rezervă.

Dacă ţinem, seama că pregătirea ofiţerilor de re-
zervă — «mi ales a celor formaţi înainte de 1910
— erii slabă, ajungem la concluzia ca armata mobi-
lizată în 1916, mai ales infanteria, era slab încadrată,

începând din Iulie 1914, când s'a declarat răsboiul
mondial, şi până
în August 1916,
s'au concentrat
succesiv pentru in-
strucţie, toţi ofiţerii
de rezervă şi oame-
nii de trupă din
completare, rezer-
vă şi miliţii, apar-
ţinând unităţilor şi
serviciilor armatei
mobilizate. Aceste
concentrări au co-
incis şt cu tievoia
mobilizării şt dis-
locării anticipate a

Contingentele 1012 şi 1913, care trebuiau
în completare odată cu încorporarea contingex
1915 (Octomvrie 1914) şi 1916 (Octomvrie
au fost menţinute neîntrerupt sub arme.

începând din Iuliţ* x <

M- t •; r i au fost concentrat*- l"-!l*
J ( tru instrucţie toţi ofiţerii-

' i de rezervă şi truf*-. t;aJ'i
1 t constituiau efectivii* 11IU'-

taţilor combatante*, fu-
rata concentrării o£iţo|'il<ii
de rezervă a v a r i a t tuln-
1 şi 7 luni. Juniatn t f din
ofiţeri au fost e«>uei.*'tti"tHi
30 zile, iar restul îcit.R'-j
şi 7 luni.

Timpul de c o n c e n t r a r e
pentru instrucţie "-1 • Si-
menilor din corn pi*-* t î-ii'c ţii
rezervă a variat, I*«-«uttu.
unii acest timp îi fost
numai de 1 I1111&, pt-11i.ru
alţii de mai multx" Inuî
(maxi uium 20 1 u n i ) .

De asemenea S.LU • C»sL
concentraţi p e n t r u in-
strucţie: ofiţerii t?i tninu
batalioanelor şil.>111criilor
teritoriale, i n s t r u c; t <> t i î
d e l a partea acîţltîiit.iiifi
{ofiţeri şi trupă.) » bata-

lioanele de miliţii, ofiţerii dela formaţiuni Ins t'I<- sci-
vicii şi dela etape.

Durata acestor concentrări nu a fost Î I I H Î I sufi-
cientă pentru a se instrui oamenii clin pr i ţ i tmul (Ic
contingent, precum şi dispensaţii, scutiţii f̂ t refor-
maţii revizuiţi şi încorporaţi în Martie 1915, oamtiii

cari au rVml; UKIR-I
mobilizaţi c t i o in-
strucţie al)rt«»lui; in-
completă.

Primele concen-
trări s'au f i i ciut în
lunile Au. gj vt. s t tj\
Septemvriti xt)l<\ !jî
au durat j uliiii ltt
j umătatea 1 u 11 i i ()<.:-
tomvrie i ţ jT^ţ, î»
care t i m p a fost
chemat îix -a Hurii
aproape î n t r B g t>kc~
tivul mobi l i «abil al
corpurilor <l<.»
şi serviciilor.

Pe la mijlocul
lunii IaiiU€\ri-t» 101:5,
ivindtt-se posibili-
tatea u 11 vi \ ti t a c
3 regim.e1Vi:e de

«Armata , Bucureşti I 9 o 3

trupelor de acope-
rire şi a . o parte 4

din. unităţile dela
gros.

Iţle aveau de
scop reîmprospătarea instrucţiei, cunoaşterea no-
ului armament şi a noiiilor mijloace de luptă pre- vânători şi g regi ineate de infantetie"~ ckiî-
cnm şi instruirea oamenilor,incomplet sau de loc tinate în ipotezele de răsbom s e r v i e i t x x ' u i de
instruiţi. acoperire, au • fost. aduse la efectivele e l e

De TadeHM AjfaMetetcM. D i " alburaut «Alinata Români, , Bucuteşll igo3

din partea Puterilor Centrale,
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lizare Treptat, în decursul anului 1916, toate unită-
ţile, care compuneau trupele de acoperire pe frontierele
de Nord şi Sud, au iost aduse la efective de mobilizare
şi dislocate pe frontieră. Unităţile dela gros, din inte-
rior, au avut şi ele efectivele întărite, prin concen-
trări succesive, de câte 30 zile, ale oamenilor clin cotn-
pletare şi rezervă şi anume: regimentele 1—40 infan-
terie şi batalioanele de vânători efective de pace,
r e lângă primul an de concentrare; regimentele
40—80 infanterie, batalioanele teritoriale, regimentele
1 20 artilerie, regin-entele de obuziere şi de munte
(t/3 din efectivul de răsboiu), regimentele de călăraşi,
roşiori şi 21 25 artilerie (1/2 din efectivul de răs-
IJOÎU). Această situaţie a durat aproape m tot de-
cursul anului 1916, excep-
tând perioada Martie —
Aprilie, când s'a acordat
la 1/3 din concentraţi,
concediu în serii pentru
munca câmpului. In Iulie
1916 efectivul total sub
arme era de 356.000 oa-
meni, efectivul bugetar
fiîiid de 127,000.

In Ianuarie 1915 s'a
înfiinţat o şcoală de avia-
ţie pentru formarea şi
pregătirea piloţilor şi ob-
servatorilor necesari ar-
tileriei.

Cu câteva săptămâni
înainte de intrarea în
răsboiit, sosind primele
transporturi de mitraliere
franceze şi austriace, uni-

'tăţile Diviziei 16-a şi ale
capetelor de pod: Turtu-
caia, Silistra şi Cerna-
voda, dotate cu acest
material, au trimis per-
ttonaluf de instrucţie ila
iŞcoala de tragere a infanteriei). Mitralierele fran-
ceze, care au sosit ulterior, au fost trimise părţii
sedentare, unde s'au organizat şi instruit secţii de
mitraliere;, cave apoi au fost trimise regimentelor pe
front,

I,a sfârşitul lunii Septemvrie, s'a organizat în
regiunea l'.N.G. o şcoală pentru instrucţia la mitra-
lierele franceze, iar începând dela mijlocul lunii Oc-
tomvric câte un centru de instrucţie pe armată,

Măştile contra gazelor, fabricate în ţară, precum
şi cele franceze sosite după intrarea în acţiune, au
fost distribuite trupelor în primele zile ale răsboiului,
astfel că întrebuinţarea lor a fost învăţată chiar în
decursul, operaţiunilor. Până la sfârşitul lunii August,
s'au distribuit 152,000 de măşti, iar până la jumă-
tatea hmii Septemvrie încă 50.000, adică la mai puţin
de 1/2 din efectivul combatant.

Mare parte din artilerie — în special toată artileria

d<! Tadcusz Ajthikicn<icz
I.M11 nlbumiil <i Armata llomfmil 9, Bucutcştl

») UiiJt&ţHe
mobilizare.

de artilerie numni la 3/3 din efectivul (le

de infanterie (tunurile de 53 mm şi 57 m m ) j g r e a şj
antiaeriană — a fost organizata în 1915^-1916, parte
chiar în preajma intrării în acţiune.

Pentru încadrarea unităţilor de artilerie grea, s'a
recurs la ofiţeri de infanterie şi cavalerie, cari în
Iulie şi August au armat timp de 2 luni o şcoală
practică pe lângă Regimentul 1 artilerie grea (Jilava).

La începutul lunii Iulie 1916, s'a organizat la regiu-
nea I'.N.G. şi cetatea Bucureşti câte o1 şcoală pentru
instrucţia comandanţilor de baterii, şefilor de secţii
şi tunuri dela bateriile de 53 mm şi ^y mm, organi-
zate în luna Mai 19161).

In general, o parte însemnată din efectivul mobi-
lizat nu avea decât o instrucţie sumară. In aceste

categorii intrau:
>! a) Mare parte din in-

fanteriştii contingentelor
1898 —-1908 şi anume
aceia care-şi făcuseră ser-
viciul militar în unităţile
cu schimbul, unde nu avu-
seseră decât 60—100 ziie
de instrucţie;

b) Surplusurile de con-
tingent, precum şi dispen-
saţii şi scutiţii revizuiţi şi
încorporaţi în Martie 1915
cari mi aveau decât câ-
teva luni de instrucţie.

I,a părţile sedentare,
de unde se înlocuiau pier-
derile, marea majoritate
a efectivelor era formată
din oameni neinstruiţi.
Cadrele părţilor seden-
tare, ofiţeri şi grade in-
ferioare, fiind reduse, nu
puteau asigura instrucţia
acestor oameni şi nici a
recruţilor ce trebuiau să
fie încorporaţi.

Lipsa unei rezerve de oameni instruiţi, cu care sa
se completeze golurile produse în primele săptămâni
ale răsboiului, a determinat comandamentul, la înce-
putul lunii Septemvrie 1916, să hotărască organi-
zarea a 2 divizii de marş, câte una de fiecare din
Corpurile III (Divizia 3-a de marş) şi IV Armată
(Divizia 4-a de marş). In Octomvrie 1916 s'a renun-
ţat, insă, la această hotărîre ţi s'a organizat la fie-
care armată câte un centru de instrucţie.

EPOCA POSTBELICĂ

Tenacitatea şi calităţile morale ale soldatului ro-
mân au fost însă mai presus de aceste neajunsuri.

Ai mata română a eşit din răsboiu cu un
mare prestigiu. Acte de eroism, mari privaţiuni
şi suferinţe, morţi glorioşi, i-au format această
aureolă.

După marea experienţă a răsboiului, ideia j jnei
armate, al cărei element principal era o armată ac-
tivă, a fost înlocuită cu concepţia unei oştiri consti-
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tuite din toate forţele naţiunii, încadrată cu ofiţeri şi
specialişti, astfel ca aceste cadre sa constitue ade-
vărata realitate activă.

Astăzi se trăeşte concepţia integrală a Naţittnei
Armate, confirmată prin faptul că răsboaiele mo-
derne reclamă punerea în acţiune a tuturor forţelor
şi a tuturor mijloacelor de care dispune o ţară.

Astfel, în viitor, armata de răsboiu nu se va deo-
sebi prin nimic de Naţiune, fiindcă nu va fi decât
Naţiunea mobilizată în totalitatea ei.

Ea va cuprinde două părţi: Organizarea militară a
Naţiunii şi Organizarea armatei propriu zise.

A pregăti a ţară în vederea răsboiului înseamnă,
deci a coordona din vreme toate forţele naţiu-
nii, a organiza cu prevedere industria de răsboiu şi
a. pune ţara în stare sa lupte cu mijloacele ei proprii.

* g-ral gr. c.
Organizaţia

armatei este în- 'j
globată în an-
samblul operaţi-
unilor de pregă-
tire a răsboiu-
lui 1). Ba are la
bază următoare-
le principii: par-
liciparea la răs-
hoiu a întregei
naţiuni, cu toate
resursele ei mate-
riale şi morale şi
organizarea apă-
rării întregului
leritoriit al ţării.
Tncaz de răsboiu,
se recurge, aşa
dar, la o mobili-
zare a tuturor
factorilor cari
contribue direct la mersul operaţiunilor: armata
operativă, serviciile, transporturile şi comunicaţiile,
industria, finanţele, agricultura.

Operaţiunile principale în organizarea armatei sunt:
adunarea mijloacelor, gruparea lor, funcţionarea si
combinarea IOT.

ADUNAREA MIJLOACELOR

Adunarea mijloacelor priveşte• personalul (trupă,
subofiţeri, ofiţeri), remonta (animale: cai, boi), ma-
terialele de tot felul (vehicule, material de geniu,
de transmisiune, de aeronautică, armament, etc),
resurse diferite.

• .. • Recrutarea

Adunarea , personalului constitue operaţiunea de-
numită recrutare. Se face deci o recrutare a trupei, o
recrutare a subofiţerilor şi o recrutare a ofiţerilor.

1«n' 1 e
'Ui

Recrutarea trupei se bazează pe principiul
tuţional care prevede obligativitatea serviciului
generală şi personala, pentru toţi cetăţenii, "'
de starea socială, originea etnică sau credinţa •"<

Recrutarea subofiţerilor se face dintre
trupă cei mai buni, pe bază de selecţionare îm$
de subofiţeri. Subofiţerii de rezervă se y e c r i i teiizs
dintre tinerii cu termen redus, absolvenţi ai g o a l e l o r
de meserii, agricultură, comerţ, etc.

Recrutarea ofiţerilor se face, pentru cei ac ti v i , d« n
tinerii cari doresc a deveni militari de carierii Şi t-Un
la bază b anumită pregătire culturala, tl<*
bacalaureatul. După ce primesc pregătirea nt.rcH'SUth
în şcoalele militare respective, ei sunt înuîiit.îiţi 'a
gradul de sublocotenent. Ofiţerii de rezervă se* it-oiu-
tează dintre tinerii cu termen redus, a b s o l v e n ţ i di
îiceelor (sau şcoalelor echivalente), instruiţi în «eouJdi!

ofiţerii of <lo re-
zervă alţ i firme-
lor r e s p e c t i v i 1 ,
Elevii însoritelor
Pol i te lau i .ee ţi
A c a d e m i c i <li>
Arhitecţii r i t ur-
mează t i u curs
de preg-fl. t; î r e pen-
tru ofiţeri. <U>. re-
zervă c l i îs ir în
şcoala r e s p e c -
tivă.. Ofiţ:<*iii ac-
tivi, pr in (Icniilsic
şi prhi tvbijiKort-ii
limitei ltsjjftilo <lc
vârstă, * li.1 vin
dease iutMii *>ff~-
teri de roxovWL

UI.CT.K ARUATKt ROMS.KR T.A SOI,IiWKITATRA RIDICĂRII I.A GR.MHIJ, DJ.Î
SI/B/.OCGTEXIÎXT A JIAKKI.l'I VOHVOV SIIHAi Dl! AI,BA iUU-i , a.ţ OCT. 1Q3?

n) I'regStirea geuersia de răsb.oi cuprinde organizarea gene-
rală u Slutului în vederea'fâsboiwhti şl pregătirea mobilizării
generale a Stalului,

Durai'a aur viciu-
lui inifidir

Durata serviciului militar este de 29 de a n i — •ildu
vârsta de 21 ani, la vârsta de 50 de ani oMtiUJlil
trecând în acest tinip prin următoarele elanciih' tih
armatei: activitatea (2 ani pentru toate firiueUjs, afum
de grăniceri, marină şi jandarmi cari stau hi a c t i vil iile
3 ani), completarea (3 ani pentru toate arniultî ^iî a njji
pentru grăniceri, marinaşi jandarmi), nzeruti ( x «3 uni)
şl miliţiile ţg ani).

Cu ostaşii din aceste elemente se cretiy-fL
activa, anuala de rezervă şi armata de milijîi.

Armata,activă formează miezul puterii u l i i u
ea se bazează toate combinaţiunile strategico ni lovi-
turile tactice decisive; ea este'tare atât prin îfieri<lrni'C
cât şi prin instrucţie., :

Efective

La. o populaţie de circa 19,000.000 cit : Icicut-
tori (populaţia României), cifra contingentului unitul
apt pentru serviciul militar, poate fi s o c o t i t j \ | n ct![

• J] Acest sistem de serviciu militar a. fost rce t i tu lin.fitiit
pentru prima dată, de Prusia, după înfrâugcroit. HiirprttS
la Jena {1806), Astfei, acesta este sltttemui.'moiloru ,Ţ«. .",.»«
«izate mflltara, adoptat de mai toate statele eiu-o^,»,,^ "
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puţin 150.000 ostaşi. De aci rezultă că: urmata activă,
<M cele 5 contingente anuale (permanente şi comple-
tare) poate dispune de circa 700,000 oameni selecţio-
naţi; armata de rezervă, de a doua linie, cu cele 15
contingente,poate dispune de circa 2.000.000 oameni;
armata do miliţii, de a treia linie, cu cele 9 contingente,
poate dispune de circa 1.000.000 oameni, mai vârstnici,
destinaţi serviciilor dinapoi ale armatei operative.

Aceste clemente sunt grupate în trei mari cate-
gorii: elementele de execuţie—trupele; elementele
de întreţinere —serviciile; elementele de conducere —
comandamentele.

Trupele se grupează pe arme, după rolul ce au pe
câmpul de luptă.

Proporţia dintre diferitele arme şi servicii este
în' strânsă legătură cu misiunea şi rolul ce au de
îndeplinit îu luptă.

Infanteria

luJauteiia a rămas încă arma princi-
pală, căci îi revine sarcina de a cuceri,
ocupa, organiza şi păstra terenul, cu spri-
jinul eficace al celorlalte arme.

Armamentul infanteriei îl formează:
arma cu tragere întinsă (puşca, carabina,
puşca mitralieră şi mitraliera}, arme cii
tragere curbă (grenada de mână ofensivă
şi defensivă, grenada de puşcă Z. B. şi
inortierul), carele de luptă, baioneta,
uneltele şi masca contra gazelor.

Grupa de luptă este prima organizaţie
în care se face instrucţia de bază. Este
formată din: echipa de puşcaşi mitralieri
şi echipa de puşcaşi grenadieri. Plolonul
de puşcaşi este prima unitate cu care

se pot organiza şi executa micile manevre de infil-
traţiuni. Se compune din 3 grupe de luptă. Corn-
paula de puşcaşi este unitatea de instrucţie, educaţie
şi administraţie. P,ste cea mai mică unitate în care se
află cele trei elemente: de conducere, execuţie şi între-
ţinere (aprovizionare). Are 4 plotoane identice de
puşcaşi, a 3 grupe fiecare. Batalionul este cea mai
mică unitate tactică. Are posibilităţi apreciabile de
acţiune, deoarece este dotat cu tot armamentul infan-
teriei. Se compune din ; 3 companii de puşcaşi, 1
companie de mitralieră, 1 tren de luptă şi 1 tren regi-
mentar. .Regimentul este.unitatea de luptă a infante-
riei şi cea mai mare unitate administrativă; resolvă
toate problemele tactice ce se ivesc în câmpul lui de
acţiune. Iu regiment se formează spiritul de solida-
ritate şi adevăratul .spirit de corp, simbolizate prin
drapel. Se compune din: 3 batalioane, 1 companie de
armament de însoţire (guri de foc de calibre diferite),
un tren de luptă şi un tren regimentar. Brigada

.f-.

RK«Ar,!î: CAV AI,URI A IK
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este cea mai mare unitate dintre micile. unităţi de
infanterie. Rolul său important este să coordoneze
acţiunea regimentelor sale. Este formată din 2 re-
gimente.

Unităţile de mitraliere sunt mijloacele de luptă care
formează adevărata putere de foc, întrucât focul mi-
tralierelor este distrugător, iar barajul lor este de
netrecut. In luptă, mitralierele conştitue scheletul
planului de foc; ele pot trage în sprijinul infanteriei
cu o densitate cerută de nevoile de luptă modernă,
distrug sau neutralizează resistenţcle inamice şi fac
posibilă înaintarea trupelor sau împiedică înaintarea
inamicului. Datorită stabilităţii afetului, tragerea lor
este foarte precisă; sunt mobile şt ca atare pot însoţi
trupele pretutindeni şi în toate fazele luptei. Ivlc pot
trage după liniile cele mai înaintate ale dispozitivului
de atac, prin

\

MANRVRIÎUÎ IU3GA.Î,I3 : INFANTERIŞTI BXIÎCUTAîID UN MARŞ DI? APE.OPIBUIS

intervalele unită-
ţi lor şi chiar pe
deasupra aces-
tora, făcând ,şi

' siguranţa unită-
ţilor pe flanc
şi spate; ele exe-
cută baraje inter-
mitente , precum
şi legătura de foc
între unităţi.
Sunt de aseme-
nea capabile de
a manevra focul,
Execută trageri
asupra obiecti-
velor terestre
(mascate şi ne-
mascate) şi con-
tra aeronavelor.
Unitatea de.tra-
gere este grupa
de mitraliere, iar
unitatea de luptă este plotonul.

Vânătorii de munte. Orice infanterie trebue să fie
capabilă să lupte în munţi, Totuşi fără un aiitrena-
.nament şi o instrucţie specială, ea va întâmpina greu-
tăţi cari vor reduce valoarea ei combativă. Din aceste
.motive, pentru operaţiunile în munţi, s'au organizat
unităţi de infanterie speciale de munte (vânătorii de
munte). Organizarea acestor unităţi este asemănătoare
cu a infanteriei, cu deosebire că: efectivele sunt mai
mici decât ale infanteriei, deoarece conducerea ope-
îaţiunilor în munţi este mai anevoioasă şi comanda-
mentul mai descentralizat; trăsurile sunt înlocuite
prin samare; soldaţii sunt dotaţi cu echipament şi
material special, corespunzător mediului în care ac-
ţionează (ski, materiale de semnalizare şi observare,
unelte de pionieri speciale, etc,), Armamentul de
însoţire se află în principiu la batalion, ca urmare
logică a descentralizării şi are în genere traiectorie
curbă pentru a putea bate obiectivele adăpostite.

Unitatea corespunzătoare regimentului este grupul
de vânători de • munte, care conştitue mai mult un
organ de comandament,

Grănicerii sunt infanterişti organizaţi ca şi celelalte
unităţi de infanterie. Misiunea lor în timp de pace
este de a păzi frontierele, mai ales din punct de vedere
vamal. In acest scop ei primesc o instrucţie specială
şi se află sub autoritatea Minsterului de Finanţe.
De aceea, pe lângă pregătirea militară de infanterişti,
grănicerii trebue să primească şi o instrucţie specială.
Serviciul militar activ sub arme ţine, Ia ei, 3 ani.

Carele de luplâ sunt ereafia-i'ăsboiului trecut, izvo-
rîtă din dorinţa de a rupe, prin mijloace noi, puternice
şi mobile, fronturile stabilizate, fortificate puternic,
precum şi din necesitatea de a obţine surprinderea prin
micşorarea duratei sau prin absenţa preparaţiei de arti-
lerie, Acestea sunt automobile cu şenilă, cuirasate şi ar-
mate, sortite să uşureze înaintarea atacatorilor sdrobind
obstacolele 2̂ asive.şi resistenţele active. Datorită şenilei,

ele pot să circule
hi orice fel de
teren, iar prin
greutatea lor să
înlăture obsta-
colele. Blindajul
le pune Ia adă-
post de proiecti-
lele de infanterie
şî de schijele
proiectilelor de
artilerie. Sunt
ferite mai puţin,
îuaă, de lovitu-
rile în plin ale
artileriei şi de
gloanţele perfo-
rante moderne.
Armamentul lor
— tunuri sau
mitraliere — ac-
ţionează la mică
distanţă. Prin
acest armament,

purtat la înălţime şi protejat, ele distrug sau neutra-
lizează cu uşurinţă resistenţele active, în special cuibu-
rile de mitralieră. Acţionând prin mişcare şi foc, carele
sunt unelte esenţial ofensive. Ele cuceresc terenul, dar
sunt în neputinţă să-1 ocupe, să-1 stăpânească. Ca
urmare, acţiunea lor nu se poate concepe decât strâns
combinata cu cea a infanteriei sau a celorlalte arme.

Carele se clasează: după greutate — uşoare (2—7
tone), mijlocii (10—25 tone) şi greh{ib—60 tone); după
armament —cu tunuri, cu mitraliere şi mixte; după
misiuni — de recunoaştere îndepărtată (uşoare şi
jrapide), ele protecţie imediată,.de însoţire a infanteriei,
•de ruptură (care grele), de radio, fumigene, etc.

Unităţile de care de luptă de orice fel fac parte din
rezerva generală, la dispoziţia comandamentului su-
perior. Un regiment de care uşoare cuprinde în general,
pe lângă unităţi de care, constituite în batalion., şi
unităţi de aprovizionare, de transport şi de depanaj.

Cavaleria

Cavaleria face parte din armele principale. Ea pre-
lungeşte acţiunea celorlalte arme pe care le apară
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executarea lucrărilor tehnice de toate ciil^^'H'iile.
Fiind trupe speciale şi extrem de greu deFiind trupe pe ş
rostul lor se mărgineşte în mod obişnuit la Hu: J -ţ 1' i«">*

d i l i El u din m u t a ţ i <

şi le informează. Ea este folosită • înaintea frontu-
ini, pe flancuri şi ca rezervă mobilă de foc a ma-
rilor unităţi, rostul lor se mrgineş ş ţ

Mijloacele de acţiune ale.cavaleriei sunt: mişcarea nice de specialitate. Ele se compun din m u t a ţ i <l*> |n
si focul. Ea luptă normal pe jos, utilizând focul ca şi onieri, unităţi de comunicaţii şi unităţi de trtuisiMiniiun.

• Trupele de pionieri simt folosite pont n i my^utt-
zarea terenului, construirea de posturi de omi i i iu la ,
observatoare, şosele, organizarea po/iţiilni-, barară-
mente, construcţii de poduri, distrugeri, elo.

Trupele da comunicaţii sunt însărcinate '"*« ^'l)'i"
stmeţia, întreţinerea şi exploatarea liniilor <U* l ' ° " i u

nicaţii, executând transporturile de porsnmil v1

d i i Hl ind

infanteria, manevrează călare; lupta călare (şarja)
se practică mimai în cazuri speciale. Organizarea şi
armamentul cavaleriei sunt asemănătoare cu ale
infanteriei.

Unite file motorizate ale cavaleriei sunt formate
din automobile blindate şi motoinitraliere. Tete con-
stituesc mijloace de foc suplimentare puse la dispo-
ziţia comandamentului. Fiind foarte mobile, pot să
însoţească elementele călări şi să le ' sprijine în
de aproape.

Infanteria uşoară (transportată), artileria câîăreaţă
şi pionierii călări formează armele ajutătoare ale
cavaleriei.

Artileria
Artileria este ar-

ma al cărei mijloc
unic de acţiune este
focul. Ea constitue,
prin acţiunea focu-
lui său, sprijinul in-
dispensabil alirrfan-
teriei şi cavaleriei.
In apărare, focul
artileriei, combinat
eu acel al infante-
riei sau. cavaleriei,
opreşte sau cel puţin
sdruncină dispoziti-
vul de atac al ina-
micului, î n atac,
focul artileriei pre-
pară, însoţeşte şi
protejează acţiunea
atacatorului.

După felul eî de acţiune, artileria se clasifică în
două categorii distincte: terestră (guri de foc de uscat)
şi maritimă (guri de foc de vase şi de coastă). Dintre
toate acestea, artileria terestră formează grupa prin-
cipală, nu numai prin numărul, dar şi prin felul decisiv
al acţiunii ei tactice. Ea cuprinde guri de foc de ca-
libru şi mobilitate diferită, grupate în următoarele
feluri speciale de artilerie: armament de însoţire al in-
fanteriei, artileria de şanţuri, de munte, antiaeriană,
călăreaţă, uşoară, artilerie grea de câmp, artilerie
grea de mare putere.

Tunul este cea mai mică organizaţie de artilerie.
Secţia se compune din 3 tunuri. Bateria este unitatea
de tragere^ administraţie şi educaţie. Are 2 secţii
(4 tunuri), Divizionul cuprinde 2—3 baterii. El este
unitatea tactică de artilerie, în cadrul căreia are loc
manevra focului. Regimentul se compune din 2—4
divizioane, Brigada este cea mai mare unitate de
artilerie şi cuprinde 2 regimente,

Geniul
Trupele de geniu fac parte din trupele comba-

tante. Sunt folosite de marile unităţi, pentru

l l l : l "nicaţii, — —- , . .
terial necesar armatei de operaţiuni. Iile c u p r u ui tiiipe
de cale ferată, trupe de transport, cu ;iiil<>itu>l>i]i'lr
şi trupe de pontonieri,

Trupele de transmisiuni îiiaterialiy.eaxăk'^uUuu intru
irile şi micile unităţi, prin reţele telegrafice, ou fir

şi fără fir, tfi ivtele
marile

şi
telefonict: |>iin mij-
loace oplk"i> (sit'in-
n a l i z a t o a r e , pro-
iectoare, p a un iui.
etc), transmisului.
prin agenţi «Ur lu îi-

l i H

M. 8. ÎIIÎGEIJÎ CAROI, ir URMĂRIND DlţSPiŞURAREA
MANEVRELOR

Sarvlviile
Servicii Ir Minil

organe prin fuiv >î<-
asigura tiupcIniCTl^
necesare pimtru
întreţinere tfi luptă,
conservare; a nui-tc-
rialelor, prietini şi
evacuarea luH'lnm
ce COliHtî t lUî IML i l l l-
pediment (iiuiLniîuli^
deteriorata, cs lătu-
rate, e t c ) . Rnlul lor
,se nmnifoHtu ilylii

fabricarea produselor până la t ranspor tarea l.nr la
unităţile cele mai înaintate pe linia de l u p t i l ; re/.ullii
deci că acţiunea serviciilor se întinde din z o n a luLuri-
oară şi până la linia de contacta trupelor c u h lainicul.
Eşalonarea serviciilor se face de regulă i>c trcii zone:
zona interioară, zona etapelor şi zona oporuţ i i lor .

Aceste servicii se divid şi ele în: serviciul t r a i IHUIIHIU»
nilor, serviciile de aprovizionare, în t re ţ inem ^i ova-
cuare, serviciul transporturilor şi serviciile clts urtlint:
(Serviciul Justiţiei Militare şi Serviciul P r e t o r i u l ) .

MARILE UNITĂŢI

Marile unităţi au fost create cu scopul de a Hiitisfiiu-e
necesităţile tactice ale cânipuhu de luptă. Acustw ut'-
cesităţi cer convergenţa acţiunilor speciale a l e [iccui'cf
arme, către una şi aceeaşi ţintă. Fiecare din a c e s t e u r m e
luptătoare are proprietăţi tactice diferite, l ' e j i l m Ots
efectul acestor proprietăţi să fie cât mai m a a » , ele ae
ajută în mod reciproc, fiecare în raport cu c a p i u ; ! tiiton.
operativă pe care i-p dă armamentul şi oi-ganî/.:uxia
specifică. Coordonarea acţiunii în acest a n s a m b l u <k-
arme se face de un comandant unic.
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Marile unităţi sunt: Divizia de infanterie, de gră-
niceri, de cavalerie şi aeriană, Corpul de armată şi
Corpul de cavalerie, Detaşamentul de armată, Ar-
mata şi Grupul de armate.

Diviziile

Divizia de infanterie este o mare unitate de luptă
care poate fi uşor manevrată. Iu compunerea ei intră
unităţi (lin toate armele. Graţie puterii sale, poate
diK'.i; o acţiune importantă cu propriile sale mijloace.
Arc umifitoaK'a compunere : un comandament cu
stat major, trupe (r 2 brigăzi de infanterie), o cava-
lerie divizionară, o brigadă (le artilerie, imitaţi de
mitraliere ţii transmisiuni, unităţi de marş şi servicii.

Divizia <ic cavalerie cute o mare unitate în oare
unităţile de cavalerie predomină; are şi trupe de
celelalte urme. liste alcătuită din : un comandament
cil stat major; 2— -j brigăzi de cavalerie ,1 2 regimente;
un batalion de infanterie uşoară, un regiment de arti-
lerie călăreaţă; o companie de ciclişti, un escadron
de automobile blindate şi moto-mitraliere, o esca-
drilă de aviaţie de recunoaştere, o companie de
transmisiuni şi servicii.

Divizia aeriană cuprinde: unităţi de bombarda-
ment, de vânătoare, servicii şi mijloace. Diviziile ae-
riene sunt puse la dispoziţia Armatelor.

Corpurile

Corpul tic armată este o mare unitate de bătălie.
In interiorul corpului de armată, se coordonează efor-
turile diviziilor, spre a duce bătălia până la deci-
ziuuc. El este compus dintr'un comandant cu statul
ttău major, un număr de divizii şi elemente ueindivizio.-
iiatc (care de luptă, cavalerie, artilerie, aeronautică,
etc.) şi servicii, . ,

Corpul de cavalerie este o mare unitate constituită
temporar, când nevoia operativă cexa coordonarea
acţiunii mai multor divizii de cavalerie. HI poate
primi în acest scop un număr de unităţi de toate
armele şi servicii suplimentare,

DetaijMnentitl de armată se constitue temporar în
vederea îndeplinirii unor misiuni speciale.

Armatele

Armata este o mare unitate strategică; între-
prinde operaţiuni de durată, pe fronturi mari, cu
rezultate determinante. Ea este constituită dintr'un
număr variabil de corpuri de armată, divizii de cava-
lerie, unităţi de diferite arme şi servicii.

Grupul de armate îşi exercită acţiunea de co-
..nifttidament prin combinarea eforturilor armatelor în
subordine.

C OM ANI) AM iţK TUI, SU PR IţM

Comandamentul sitprejiijie compune în timp da pace
din: M. S. Regele {Capul Statului), Consiliul Superior
fii Apărfirii Ţării, Ministerul Apărării Naţionale şi
Marele Stat Major. In timp de răshoiu din: M. S.
Regele (Capul Statului), Guvernul şi Marele Cartier
(jenernl.

UN CAR »F, I.Ul'TA KIjNAUr,T JI. IJ F, T.

Consiliul Superior al Apărării Ţării

Consiliul Superior al Apărării Ţării are memnai
de a examina, coordona şi soluţiona toate chestiunile
relative la apărarea naţională. încheierile Consiliului
sunt obligatorii şi angajează răspunderea ministrului
respectiv, Compunerea Consiliului este următoarea: a)
Preşedintele Consiliului de Miniştri, ca preşedinte;
b) A. S. R. Principele Moştenitor, la majorat; c) Mini
ştrii: Apărării Naţionale, Acrului şi Marinei, Afacerilni
Străine, Industriei şi Comerţului, I,ucrărilor Publice
şi.Comunicaţiilor, Finanţelor, Agriculturii, Sănătăţii
Publice, Internelor; d) Consiliul Superior a! Oşlirii,
cu vot consultativ.

Consiliul se întruneşte obligatoriu, cel puţin de clonii
oii pe an, fiind, convocat de către-preşedintele .sila,
obişnuit în cursul lunilor Martie şi Septemvrie. M. S.
Regele poate să convoace întrunirea Consiliului, ori
de câte ori găseşte necesar, şi în acest caz ia Iimlhi
Preşidenţie.

Ministerul Apărării Naţionale

Armata este reprezentată în guvernul ţării, prin
Ministrul Apărării Naţionale. Acesta este cel i
înalt organ al armatei îii timp de pace, el fiind
care are răspunderea întreagă, în tot ce i
organizarea, pregătirea şi dotarea ei1).

Marele Stat Major

Marele Stat Major are ca rol, în timp ele pace: wi
coordoneze pregătirea de răsboiu a forţelor anualei
de uscat, să organizeze şi să mobilizeze armata, pre-
gătind, mobilizarea teritoriului şi naţiunii, să pix'jţă-
tească legile în legătură cu organizarea armatei, sii
se informeze asupra forţelor militare ale diferitului1

armate străine, să pregătească planurile de riîsbmu,
să studieze transporturile militare, să îndruniezft iii-
strucţia în armată, să elaboreze regulamentele^ mili-
tare, să îndrumexe instrucţia preregimentara, să con-
ducă şi să coordoneze învăţământul militar, etc.

mai

') Pentru orgunissarefl Ministerului Apărilfli Nnţlim «!«,•,
vesti line. Rom. f: Administraţia Centrala, pag. 20*.
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Marele Stat Major are, pe lângă Secţia Adjutanturii
şi Serviciul Istoric, 3 diviziuni cu 6 secţiuni: Divi-
ziunea I-a cu Secţia î-a Organizare şi Mobilizare şi
Secţia 2-a Informaţii şi Contra Informaţii; Diviziunea
Ii-a cu Secţia 3-a Operaţii şi Secţia 4-a Materiale şi
Servicii; Diviziunea IlI-a cu Secţia 5-a Instrucţie şi
Regulamente şi Secţia 6-a Transporturi şi Comu-
nicaţii.

Marele Cartier General
Odată cu decretarea mobilizării, principalele (livl-

anini, secţii şi biurouri din Marele Stat Major, com-
pletate cu cadrele organice necesare, alcătuise Marele
Cartier General al Armatei. M. S. Regele deleagă yu un
generai, hotărît de Consiliul Superior al Apftriirh Ţitrh,
ca Şeful Marelui Cartier. Guvernul, Ministerul Apă-
rării Naţionale şi Consiliul Superior al Apără vii Ţării
rămân mimai simple organe de satisfacere A nevoilor
armatei, exprimate prin Marele Cartier, neaviliul
nici o înrâurire în conducerea operaţiunilor.

Poporal român are iutenţiuni pacifice, el nit liiinit-
reşte nici un scop agresiv, însă înţelege sti-şi pfiHtreze
teritoriul întregit cu jertfa a 800.000 rle OUHHMII
menţinând neatinse prestigiul şi domni t a t c u ţfirii,

Poporul român este pătruns de o c rediu ţii: că
răsboiul care a trecut nu a adus o «pace ott:niîi» ci
o «pace armată». El cere dela conducătorii llli o
atitudine mândră şi o vigilenţă neostenită, convins
fiind că orice îndoială, indiferenţă sau întârziere,
poate fi, în timpurile de azi, un pericol pentru
propria sa existenţă.

CORPURILE SPECIALE
JANDARMERIA

Jandarmeria este un corp de poliţie organizat mili-
tăreşte, instituit pentru a veghia la păstrarea ordinei,
în mod permanent în comunele rurale şi ocazional
în oraşe, întreprinderi, etc.

Deşi jandarmeria este la dispoziţia Ministerului
de Interne, totuşi, ea constitue o specialitate în cadrul
armatei generale. Poziţia, disciplina şi condiţîunile
de căsătorie ale ofiţerilor, subofiţerilor şi trupei sunt
supuse dispoziţiunilor din legile şi regulamentele mili-
tare, cari se exercită prin autoritatea Ministerului
Apărării Naţionale.

Ca organe de poliţie judiciară, jandarmii colabo-
rează şi cu Ministerul de Justiţie.

ISTORIC

In 1840 se vorbeşte pentru prima oară de «jan-
darmi», an când intră în vigoare, în Moldova, sub
Grigore Alexandru Gliica, «reforma Corpului Sluji-
toresc în Corp de jandarmi după pilda altor sta-
turi 9!},

Acest corp de jandarmi avea atribuţiuni de poliţie
generală.

După această reformă, Corpul de jandarmi avea
1.430 oameni, jumătate pedeştri şi jumătate călări.

In 1864 Domnitorul . Cuza înlocueşte «dorobanţii»
Capitalei, cu un eseadron de jandarmi călări şi o
companie de jandarmi pedeştri, puşi la dispoziţia
poliţiei Capitalei.

In 1868, în afară de înfiinţarea, pe teritoriul rural,
a unei poli fii comunale sub denumirea de guarzi

») Pentru evoluţia Corpului Slujttoresc, vezi Enc. liaw
voi. I. Istoricul Administraţiei locale, pag. 296—302.

câmpeni, se constitue, prin Legea de orgiLiiiKnrc ii
armatei române, ca unul din elementele ai niutin per-
manente, şi c Gendarrneria », organizată pe companii
pedestre şi escadroane călări, unităţi puse in- dispo-
ziţia Ministerului de Interne pentru asigurarea ordî-
nei în ţară. De asemenea, dorobanţi căljlri (cftte un
eseadron pe judeţ), concură, ca elemente mobile,
la ordinea şi poliţia în judeţ.

In anul 1893, ministru de Interne fii iul VfisUe
Ivascăr, apare I,egea jandarmeriei rurale în care,
pentru prima oară, se fixează principiile tio organi-
zare ale jandarmeriei, dându-î-se atribut:inul de
poliţie generală în Stat, poliţie administrativii yi
poliţie judiciară.

Iu urma răscoalei din 1907, se dă Corpului <le jnii-
darmi, prin modificarea legii din 1893, un eunmfcer

CAR DE UŞOH DC 6 TONI?
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pur militar; se înfiinţează câte un post de jandarmi
în fiecare comună, li se lărgesc atribuţiunile, li se
schimbă sistemul de recrutare, şi efectivele unităţilor
ne măresc simţitor,

ORGANIZAŢIA ACTUALA

In 1929, printr'o lege care guvernează şi astăzi,
se trece jandarmeriei sarcina de a garanta siguranţa
de Stat pe teritoriul rural al ţării; se desfiinţează
« postul comunal » înlocuindu-se cu « postul central. »
.şi SL> evenză o jandarmerie teritorială şi o jandar-
merie n armatei.

Iu nj,i^, se înfiinţează şcoala ofiţerilor de jan-
darmi, în care nu sunt admişi decât tineri licenţiaţi
sau doctori în drept.

Organizaţia actuală a Corpii- ;• . • .
iui de jandarmi cuprinde: • . •• •' :

I. Formaţiuni teritoriale.
Inspectoratul general al jan-
darmeriei, de care depind direct
11 inspectorate regionale şi 7J
legiuni teritoriale corespunză-
toare judeţelor administrative.
Acestea din urmă au ca sub-
împărţiri: sectoarele, secţiile
şi posturile de jandarmi.

II. Formaţiuni mobile: a)
legiuni mobile; b) grupe călări;
c) grupe de rezervă,

III. Formaţiuni de oraş: a)
legiuni de oraş; h) regimen-
tul de jandarmi pedeştri.

IV. Centre de instrucţie: 12
centre, în cari se iustrueşte
trupa j andarmerească.

V. Şcoli; Şcoala de aspiranţi,
şcoala de ofiţeri de poliţie şi
împrospătare, şcoala de ofiţeri
jandarmi şi şcoala de dresat

ii

na-

MARINA REGALĂ

ISTORIC MANHVlUÎUv RIiGAI,lî:
INFANTERIE Al'AUATĂ I)F, AVIOAN1Î

Simţul marinăresc şi darul
navigaţiei sunt vechi în sângele românului. Te
Coloana iui Trăiau se află săpate în piatră mărtu-
riile navigaţiei cu caracter militar, pe apele Istrului.
In acelaşi timp, o puternică navigaţie maritimă,
folosită, fireşte, şi în scopuri militare, înflorea pe
toată întinderea Pontului dacic.

Înainte chiar de întemeierea Principatelor, aceste
porturi au continuat a forma baze de apărare ale
imperiului roman, sub forma lui bizantină.

La 1370, Nicolae, voevodul Transilvaniei, atacă
Cetatea Seveririului cu bărci şi plute.

Câţiva ani mai târziu, Mircea cel Mare lua titlul
de «Marele Voevod.'., până la Marea cea Mare»
iar Alexandru cel Bun îşi întindea hegemonia peste
Marea Neagră, într'atât încât aceasta fu cunoscută
pe atunci ca .uii «lac moldovenesc».

In acele timpuri, flota moldovenească luase o
aşa de mare desvoltare, încât porturile Chilia

şi Cetatea-Albă fură înzestrate cu şantiere
vale.

Sub Ştefan cel Mare, puterea pe mare crescu atât
de «mit, încât Mahomed declara: «Până când
Românii stăpânesc Chilia şi Cetatea-Albă, nu
vom putea birui pe creştinii). Prin căderea Cetaţii-
Albe sub Turci, * se îngroapă — precum spune Băl-
cescu—viitorul maritim al Moldovei». Totuşi, în
sec, XVI, marinarii moldoveni sunt cunoscuţi ca
renumiţi corsari, ceea ce implica din partea lor şi
curaj şi iscusinţă,

Cu ajutorul luntrilor, Mihai Viteazul cucereşte Vi-
dinul, Rusciucul şi Nicopoli.

Intre 1620—1794 ţara întreagă este supusă unui
bir special «birul şeiciîor»

• ••.•.'. (caicilor), în u r m a căruia se
; ,.•••••• i.;;:;' . c o n s t r u i r ă şeicile domneşt i , u n

..•• . • ••'. •'••;••..•;•:.-••• :• f e l d e n a v i g a ţ i e d e s t a t .
,••. . '. :\ '•.'•.' :>.':,)'• . Renaşterea marinei moldo-

veneşti începu în 1834. Atunci,
sub domnia lui Mihail Sturza
şi din imboldul boierului Nicolae
Roşea Codrean, apar pe Du-
năre, Şiret, Prut şi Marea Nea-
gră, numeroase vase moldove-
neşti.

Renaşterea marinei muiitene
e legată de numele Principelui
Bibescn. Sub domnia lui se
lansează cu mare fast, la Bră-
ila, corabia a Mariţa», bote-
zată astfel în cinstea domniţei.
Atunci a rostit Cezar Bolliac
câteva cuvinte memorabile:

«Mergi, corabie, mergi de
arată Europei culorile Româ-
niei; mergi a-i duce bogăţiile
noastre şi a-i cere luminile
sale; mergi de vizitează Italia,
Francia, Spania şi spune po-
poarelor lor că sunt încă Ro-
mani dela Dunăre la Nistru,
dela Tibiscu la muntele Ernul».

Primul vas românesc cu aburi
a apărut ceva mai târziu:« Prinţul Vogoridi», căruia
mai târziu i s'a schimbat numele în «România».

Odată cu Unirea Principatelor, se contopesc şi flo-
tele lor, şi reşedinţa comandamentului marinei ia
fiinţă la Ismail. Apar acum primele şalupe armate
cu 4 tunuri de 120 mm,

Mihail Kogălniceanu şi generalul Adrian au fost
aceia cari au declarat că «flota şi armata trebuesc să
meargă pe acelaşi picior de desvoltare. De acum
înainte marina militară este aceea care formează
marinari şi-i îndntmează spre marina comercială,
pentru a rumâuiza comerţul pe Dunăre şi Mare».

La 1867 marina primeşte vaporul«Ştefan cel Mare»,
astăzi ajuns un simplu şlep.

La 1874 se comandă în Anglia şalupa torpiloare
« Rândunica», iar la Toulon canoniera «Fulgerul».

In 1880 se întemeiază Arsenalul Marinei din Ga-
laţi.
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E timpul când Austriacii căutau sa pună mâna
pe poliţia Dunării, susţinând că Românii nu o pot
impune din lipsă de vase.

Când comisia de anchetă trece Porţile de Fier, se
întâlneşte în cale cu şalupele «Sentinela», «Potera»
şui» şl« Grănicerul », aduse din Germania de Ion C.
Brătianu. Astfel poliţia Dunării a rămas României.

Iu aceeaşi epocă, se elaborează sub conducerea
generalului Maican trei
legi fundamentale în
această materie: a coope-
rării marinei în operaţiile
armatei, a exercitării
poliţiei fluviale şi mari-
time şi a organizării ser-
viciilor dependenţe.

Intre r88o şi 1906 opera
de înzestrare a marinei
continuă cu febrilitate.
Se aduc vasele torpiloare:
« Şoimul >> şi « Vulturul»,
apoi vasul şcoală- «Mir-
cea»', bric de lemn cu
două catarge, pe care
şi-au făcut ucenicia toţi
marinarii noştri, şalupele armate: «Raliova», «Opa-
nez » şi « Smârdan », vasul purtător de mine « Alexan-
dru cel Bun», monitoarele:«I, C. Brătianu a, «L,ascar
Catargiu », «I^ahovary » şi « M, Kogălniceanu », precum
şi opt vedete,

In perioada de după răsboiu s'au cumpărat
canonierele: «Comandor Stihi», «Căpitan Dumi-

UN H I D R O AVION DE BOMBARDAMIÎNT

bastimentele, impuse de nevoile şi mândria noastră
naţionala, a depăşit cadrul unor simple proiecte."Şi
nici nu se putea altfel pentru un popor pe care soartă. 1-a.
aşezat pe axa marilor drumuri ale Europei Centrale.

Pentru ţara şi poporul nostru ideea efilătizitoare
trebue să rămână aceasta: ca nu este destul Hă stă-
pânim legal marea ca element geografic, .nu este de
ajuns să o posedăm ca putere economicii, ci este

nevoie să o usiniilS.ni ca
factor c o m p o n e n t în
structura iinustm Hf>iri-
timlă.

Astăzi, organizaţia
marinei regale HI; nfliî
sub imperiul k-gii orga-
nice a Ministerului Aeru-
lui 1 şi Marinei dîu 14
Noetnvrie io,;S<).

Organul KÎ'IU de: eonclu-
"eere este Inspectoratul
General al Mărind Regale
(organ de comaudameut
şi administraţie) ca stn.-
tul său major şi servi-
ciile de intendenţii, ai1

mainent şi muniţii şi cel sanitar.
Inspectoratul general are sub ordine uriiititoarde

formaţiuni:
I. Comandamente: comandamentul general ui ma-

rinei, comandamentul diviziei de Mare, comanda-
mentul diviziei de Dunăre, comandamentul forţelor
navale la Mare şi comandamentul semitelor.

AVIOX JI0N0ri,AM BIî BOMBARDAMENT CU DOUĂ MOTOARR

trescu», «locotenent Lepri» şi «Sublocotenent
Ghiculescu» purtătoare de nume eroice, distru-
gătoarele: «Mărăşti» şi «Mărăşeşti», crucişătoarele:
« Regele Ferdinand» şi «Regina Măria», iar în ultimii
ani, nava bază «Constanţa») şi submarinul «Delfinul».

ORGANIZAŢIA ACTUALĂ

Astăzi suntem pe drumul realizărilor mari. înzes-
trarea marinei noastre militare şi comerciale cu

II. Trupe: baza navală maritimă, baza navalii flu-
vială, apărarea fixă maritimă, apărarea fixa fluviala,
nave la Mare, nave la Dunăre.

III. Şcoli: şcoala pregătitoare navală, şcoala de
aplicaţie, şcolile de specialităţi pentru maeştrii mili-
tari, centrul de instrucţie al marinei.

IV. Stabilimente: Arsenalul Marinei.
_ V. Depozite: de armament, de mtmiţittui, de mine

"şi torpile, de materiale diverse.
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Ierarhia în cadrele marinei este aproape aceeaşi
ca şi la trupele terestre, Denumirile gradelor diferă
însă adeseori, Le redăm mai jos împreună cu echi-
valentele lor din armata teritorială:

Ofiţeri inferiori: aspirant (sublocotenent), loco-
tenent, căpitan,

Ofiţeri superiori: locotenent comandor (maior),
căpitan comandor (It.-co-
louel}, comandor (colonel), r

Ofiţeri generali: contra I
amiral (genera,! de bri-
gadă), vice amiral (ge-
neral de divizie), amiral
(generai de corp de ar-
mată).

Subofiţerii formând
clasa maeştrilor poartă
denumirea de submaes-
trti clasa I, II, III, sau
maestru clasa I, II, III.

AERONAUTICA
Aeronautica, în. special

aviaţia, este o armă nouă,
la a cărei desvoltare a
contribuit foarte mult răs-
boiul trecut,

începuturile aeronauticei româneşti au fost deo-
sebit de favorabile, şi evoluţia termică a acestei
arme este legată de numele câtorva mari Români.

Prima ei lege de orga- •
nizare datează din 1913,
Ura mai mult un statut
al personalului navigant.
Ea s'a aplicat până în
1932 când a intrat în vi-
goare o nouă lege organică.

Aeronautica cuprinde:
•aviaţia, aerostaţîa şi apă-
rarea contra aeronavelor.

Aviaţia

Instrumentul de acţiune
al aviaţiei este avionul.
Rolul ei este: de informaţie
(observaţie şi recunoaş-
tere), de vânătoare (de zi şi
de noapte), de bombarda-
ment (de zi şi de tioapte).
Metodele de acţiune ale
aviaţiei sunt: mobilitatea şi
focul. Ea este organizată pe
escadrile. Escadrila este
unitatea cea mai mică a
aviaţiei,cuprin/.ând6-io-i5
avioane (după felul avia-

AVION-TOKPir.OR CU MOTOR DE 500 II. T.
Greutatea torpilei este laoo kgr.

TliANSFOKTUr, RăNITUOR SUU GAgRWî DE I.UPTÂ

în profitul comandamentului, misiuni de artilerie,
misiuni de legătură. Compania este unitatea elemen-
tară în aerostaţie.

Apărarea antiaeriană

Apărarea antiaeriană (apărare contra aeronavelor)
are ca rol interzicerea incursiunilor aeronavelor ina-

mice, Se realizează prin
•mijloace aeriene (avionul
de luptă) şi prin mij-
loace terestre (active şi
pasive). Mijloacele teres-
tre active sunt tunurile
antiaeriene, mitralierele
•antiaeriene, posturile de
ascultare, proiectoarele;
mijloacele pasive sunt:
baloanele de baraj, ca-
muflajul şi posturile de
pândă.

PREGĂTIREA
PREMIUTARĂ

Pregătirea premilitară
urmăreşte întărirea sitn-
ţimiutelor morale şi na-
ţionale, cultivând spiri-

tul de ordine şi disciplină cetăţenească; desvoltarea
aptitudinilor fizice şi dobândirea cunoştinţelor mili-
tare elementare pentru o asimilare cât mai uşoară

a instrucţiei militare la
chemarea sub drapel.

Pregătirea pretniHtară
este obligatorie pentru toţi
tinerii de iS, 19 si 20 de
ani, fii de cetăţeni români.

Sunt scutiţi de această
pregătire tinerii cu infir-
mităţi vădite, constatate
de medicii de circumscrip-
ţie şi medicii primari de
judeţe.

Smit excluşi dela pre-
gătirea premilitară cei con-
damnaţi pentru crimă sau
la o pedeapsă corecţio-
nală mai mare de doi ani,

Durata efectivă a pre-
gătirii premilitare este de
câte 40—50 de şedinţe
în fiecare an —• în prin-
cipiu în zilele de sărbă-
toare, după serviciul re-
ligios — la care se adaugă
câte o concentrare anuală
de 4—7 zile.

ţiei); 2—3 escadrile formează un grup; 2—3 grupuri Pregătirea premilitară este coordonata _ şi mdru-
l - »_,.•,-._ .. .n.iji. *•„.-.—„x „ „„,.„,j»/j mată de Ministerul Apărării Naţionale, prin Mareleformează o flotilă; 2—3 flotile formează o escadră.

Aerostajda
Stat Major. •

Colaborează la această pregătire: Ministerul fiduca-
Aerostaţia întrebuinţează baloane captive, care pot ţiei Naţionale, Ministerul Cultelor şi Artelor, Ministerul

avea următoarele misiuni: supravegherea generală, de Interne, Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor
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UN AVION PRODUCÂND NOURI A.RTIFICIAU SPRE A. INVAl.UI
CI3IjRr,A.r,TE AVIOANI3 DIN ttRSIA I,UI

Sociale, Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, Minis-
terul Finanţelor şi Ministerul Literarilor Publice şi al
Comunicaţiilor.

Colaborarea ministerelor de mai sus cu M.A.N., în
legătură cu pregătirea premilitară, se face prin:

a) Un comitet central cu reprezentanţii respectivi
pe lângă M.A.N. (Iusp. general al comandamentelor
teritoriale);

i) Un comitet regional pe lângă fiecare coman-
dament teritorial, precum şi câte un comitet muni-
cipal • la sediul inspectoratelor municipale;

c) Un comitet judeţean, pe lângă fiecare cerc de
recrutare;

d) Un comitet de pretură pe lângă fiecare centru
de pregătire premilitară;

ej Un comitet de comună.pe
lângă, fiecare subcentru de pregă-
tire premilitară.

Membrii acestor comitete sunt
reprezentanţii locali ai ministere-
lor respective.

Orgaiiele de conducere şi pre-
gătire sunt:

a) Inspectoratul pregătirii pre-
MiiHtEtre;

b) Inspectoratele regionale şi mu-
nicipale de pregătire premilitară;

o) Subinspectoratele de pregă-
tire premilitară în judeţe şi sub-
inspectoratele municipale, univer-
sitare şt şcolare pe sectoare şi
şcoli la municipii,

Organele de execuţie sunt cen-
trele de pregătire premilitară dela
fiecare [pretură şi subcentrele.de
pregătire pternilitară la fiecare co-,
muuă.

Municipiile: Bucureşti, Cernă-
uţi, Cliişinău, Cluj, Iaşi, Oradea,
Timişoara, Craiova şi Braşov au
câte un inspectorat municipal, care
depinde de comandamentul teri-
torial respectiv.

Acest inspectorat conduce un
subinspectorat municipal cu centre
şi subcentre de pregătire munici-
pală, pe sectoare, şi un subiuspoo
torat universitar şi şcolar cu centre
şi subceiitre âc pregătire şcolară,
pe facultăţi şi şcoli.

Personalul centrelor şi subeon-
trelar este form.it din ofiţeri activi
şi ofiţeri invalizi proveniţi din acti-
vitate, ofiţeri de rezervă, tineri cu
termen redus m primul an dtipii
terminarea stagiului militar şi gra-
daţi din completare, precum şi gra-
daţi din rezervă (începând cu cele
mai noui contingente).

învăţământul constă din şedinţe
de educaţie morală, fizică, naţio-
nală, igienă şi instrucţie elementară

militară.
Activitatea premilitară a tinerilor este consemnată

m livrete individuale, fiecare tânăr primind k ter-
minarea pregătirii premilitare una din următoarele
calificări: «Pregătirea premilitară completă», a Pre-
gătirea premilitară necompletă », «Fără pregătire prs-
milUară».

Tinerii cavi urmează pregătirea premilitară se pot
bucura de citări prin ordine de zi şi de semne distinc-
tive; pot beneficia de reducerea, la jumătate a ve-
chimii, cerute pentru înaintarea la gradul de fruntaş,
caporal şi sergent, în timpul serviciului militar şi li
se poate acorda lăsarea la vatră anticipat cu 3 fi
luni.

TRCÎI GttUPI?, DIS AVIO.VNR SLIWXAUIÎ IN 8U0K.
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SERVIC1UI, SANITAR AI, ARMATEI

Proporţiile considerabile pe cari răsboaîele le-au
luat, precum şi creşterea continuă a puterii distrugă-
toare a armelor noui de luptă dau serviciului sani-
tar militar o mare preponderaiiţă în timpul răs-
boiului. Ei are în sarcina sa apărarea sănătăţii
întregii naţiuni combatante, realizând alături de
comandamentele însărcinate cu conducerea şi exe-
cuţia operaţiunilor, aplicarea tuturor principiilor
umanitare, pentru populaţiunea fie amică, fie inamică.

0 bună pregătire sanitară este o condiţiune
esenţială, pentru a realiza maximum de potenţial
rSsboinic al trupelor combatante, şi deci unul din
elementele esenţiale ale victoriei.

ISTORIC

Pentru unităţile armate, cu misiuni de simplă
poliţie, cari existau pe atunci, Constantin Ipsi-
lanti, Domnul Ţării Româneşti, organizează
în 1803 «Infirmeria Pandurilor». Era aşe-
zată în apropiere de Mănăstirea Mihoi
Vodă.

Mai târziu Regulamentul Orga-
nic al ambelor Principate, prevedea
înfiinţarea de spitale militare.

î,a 1832 ia fiinţa spitalul militar
din Iaşi iar la 1840 spitalul militar
din Bucureşti, instalat chiar în Mă-
năstirea Mihai-Vodă.

Î a 1842 se deschide şi spitalul
militar din Craiovn.

Organizarea serviciului sanitar,
pe baze moderne şi sub auspicii mai
fericite, începe însă în 1835, când
Domnitorul Ştirbei cliiamă din Franţa pe doctorul
Carol Davilla. Acesta primeşte titlul de ober-stabdoctor
şi ia conducerea serviciului sanitar militar şi civil.

Iva 1857, se înfiinţează prima şcoală de medicină
fa Mănăstirea Mihai-Vodă, care în 1869 se trans-
formă în Facultatea de Medicină.

In 1859, în lagărul dela Floreşti, doctorul Davilla
începe organizarea primei ambulanţe militare.

In 1874, se fac exerciţii de ridicarea şi de trans-
portarea răniţilor, în fiecare Duminică în grădina
Cişmigiu.

In 1877, în timpul răsboiului Ruso-Roinâiio-Ture,
formaţiunile sanitare militare iau o desvoltare mai
mare. Se organizează serviciile sanitare regimen-
tare şi chiar
şi o ambii
ral la Me

După
la ma
nu a
şi să

TIX TI1> MOTJ

o ambulanţă divizionară,
lanţă a cartierului gene-

cica.
această campanie şi pană

rele răsboiu, acest serviciu
făcut decât să se desvolte

ajungă la nivelul serviciilor
sanitare militare ale armate-

lor occidentale.
In răsboiul pentru întregirea

neamului, serviciul sanitar militar
a înscris una din paginile cele mai

frumoase. Sacrificiul medicilor se ci-
frează la 325 de morţi dintr un total

de 2701, ceea ce dă un procent de 13%.
Azi, acest serviciu, organizat în con-

formitate cu cerinţele răsboiului mo-
dern şi încadrat cu personal medical
de elită, asigură oştirii — în cazul
unui conflict armat — tot sprijinul
său, astfel ca să-şi poată îndeplini
cu succes menirea.

ORGANIZAŢIA ACTUALĂ

A) In timp de face, serviciul sâni-
tar al armatei are următoarele atri-

TUN ANTIAERIAN buţiuni: selecţionarea oamenilor, pro-
punerea, executarea şi realizarea

tuturor măsurilor pentru asigurarea unei bune stări
sanitare în armată; îngrijirea bolnavilor şi răniţilor;
pregătirea personalului sanitar superior şi inferior; pro-
curarea materialului sanitar necesar nevoilor armatei
pentru timp de pace şi în vederea răsboiului; pregăti-
rea mobilizării formaţiunilor sanitare şi dotarea lor.

Pentru realizarea acestor atribuţiuni,_serviciul sani-
tar al armatei are următoarea organizare: un m-
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speciorat general al serviciului sanitar, care depinde
direct de M. A. N., înglobând: serviciul sanitar wnian
şi serviciul farmaceutic.

Acest inspectorat se compune din: un serviciu de
alai major cu biroul mobilizării, biroul de legi şi regula-
mente şi biroul de organizare; direcţia sanitară umană
condusă de un medic general denumit inspector teh-
nic ; direcţia farmaceutică şi comitetul consultativ sanitar.

Inspectoratul general are sub ordinele sale: in-
stitutul sanitar militar; centrul de instrucţie sanitar,
şcoatele de aplicaţie şi de subofiţeri sanitari; stabili-
mentele şî depozitele sanitare.

B) In timp de răsboiu, atribuţiunile serviciului
sanitar al armatei sunt: a)
propunerea, executarea şi
realizarea tuturor măsuri-
lor de igienă şi profilaxie,
pentru a asigura cea mai
bună state sanitară a ar-
matei şi a rjopulaţiei teri-
toriului, indiferent de fa-
zele răsboiului; 6,1 ridica-
rea, transportarea şi eva- PUŞCĂ.
cuarea în timpul, cel mai
scurt şi în cele mai bune condiţiuni a răniţilor, bolna-
vilor şi gazaţilor de pe câmpul de luptă, cu mijloacele
de care., dispune, pentru, ca armata de operaţiuni să
poată fi scutită la timp de toate elementele ce pierd
capacitatea de luptă şi cari devin un impediment
pentru operaţiunile militare; c) îngrijirea răniţilor,
bolnavilor şi gazaţilor armatei, în diferitele formaţiuni
sanitare, atât din zona armatelor cât şi din zoi:a inte-
rioară, d) reaprovizîonarea la timp cu materiale sa-
nitare si în raport cu nevoile create de împrejurările
răsboiuliii,

In principiu, la marile unităţi, compunerea untri
serviciu sanitar cuprinde: organe de direcţie şi
organe de execuţie,

Organele de direcţie: medicul şef al serviciului sani-
tar ajutat de un chirurg şi un medic igienist con-
sultanţi, de un medic ofiţer inferior şi de un farmacist,
însărcinat cu supravegherea şi conducerea servi-
ciului farmaceutic şi cu reaprovizionarea şi distri-
buţia de materiale sanitare.

Organele de execuţie: spitalele de campanie, coloana
volantă de brancardieri, coloana de reîmprospătare
cu material sanitar consumabil, secţiile de camionete
sanitare, serviciul de igienă şi profilaxie şi infir-
meriile de gară.

Serviciul sanitar la corpurile de trupă (regimente,
batalioane şi divizioane) are de scop aplicarea tu-

turor masurilor de igienă
.şi profilaxie, menite Hă
asigure sănătatea oameni-
lor; tratarea pe loc a afec-
ţiunilor uşoare şi în măr-
sura mijloacelor; tratarea
cazurilor de extremă urgen-
ţă ; evacuarea tuturor celor
ce na pot fi trataţi la
corp; supravegherea oame-
nilor din punctii] de vederi!

al igienei, al hranei, îmbrăcămintei, etc,; ridicarea
bolnavilor, răniţilor şi gazaţilor de pe câmpul de luptă
şi darea primelor ajutoare,

. . ll,-col, n, o,
JUSTIŢIA MILITARĂ

ISTORIC
Cea dintâi organizare a justiţiei militare a fost

făcută prin «Aşezământul ostăşesc pentru .straja
pământească a Valachiei», din 1833. Conform acestuia,
trimiterea în «judecata cea mică»se făcea priit
ordlnul comandantului de pole sau de batalion sau
de «roată». Trimiterea în «judecata cea mare »
a capului strajei pământeşti şi polcovnicilor He
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făcea prin porunca Domnului; a ofiţerilor supe-
riori prin aceea a capului strajei pământeşti, iar
a «cinurilor mici» prin porunca comandantului
<le polc. Pentru judecarea capului strajei şi polcov-
nicilor era o comisie de judecată compusă din-
ir'rm preşedinte (unul dintre cei mai vechi pol-
covnici), doi ofiţeri superiori şi J patru căpitani.
Pentru judecarea ofiţeri-
lor superiori comisia se
compunea dintr'unul din
cei mai vechi ştabofiţeri,
doi căpitani şi doi parucici,
iar pentru « cinurile mici »
dintr'uu căpitan ca preşe-
dinte şi patru parucici
sau pi'apurcici.

Mai târziu Barbu Dimi-
rie Ştirbei a introdus la
6 Mai 1853 * Condica pe-
nală ostăşească şi osebit
regulament pentru starea
<le împresurare», Cartea
întâia a acestei condici
are trei părţi şi se ocupă
•cu infracţiunile şi pedepsele, atât «în vreme de
linişte», cât şi «în vreme de turburări ». Cartea a doua
ne ocupă cu procedura penală ostăşească. Un supli-
ment de 15 articole constituia regulamentul pentru
4 starea de împresurare şi în vreme de turburări». In
materie de delicte (vini) judecarea se făcea de o
« comisie permanentă», care funcţiona pe lângă fie-
care regiment, compusă diutr'un căpitan ca preşe-
dinte, un parucic, uu praporcic şi adjutantul regi-
mentului ca « auditor», Hotărîrile ei erau desăvâr-

UN CAR. DF, ASAI<T VICKF,K.S-AEMS'rHONGS DE 6 TONE

şite şi întărite de capul ojtirei. Pentru pricini criminali-
ceşti, comisiunea permanentă de judecată era alcă-
tuită dintr'tm polcovnic sau maior ca preşedinte,
doi membri ofiţeri, uu auditor dintre adjutanţii şta-
bului şi im secretar. Membrii acestor comisii se alegeau
de captO oştirei şi erau recomandaţi Domnului pen-
tru întărire. Mai era o instanţă superioară numită

fiSfatul de revizie pen-
tru pricinile criminaliceşti
ostăşeşti şi pentru alcă-
tuirea nouilor legiuiri ostă-
şeşti.» Era compusă clin-
t r u n P°lc°viuc ca prese-
dinte, patru membri, un
auditor şi un secretar
dintre ofiţeri. Ea cerceta
« despre formă sau şi des-
pre fond i). Putea întoarce
pricina la Comisia crimi-
nală, putea întări hotă-
rîrea Comisiei sau da o
hotărîre proprie.

Aşezământul ostăşesc
din 1832 a fost aplicat

şi în Moldova, iar condica penală din 1S52 a fost in-
trodusă de Alexandru Ion Cuza şi în Moldova, în
Iulie 1859.

La 1875 s'a alcătuit * codul de justiţie militară»,
imitat după legea franceză din 1857. Acest cod a fost
modificat la 1881 şi 1894, iar pentru timp de mobili-
zare şi de răsboiu a suferit o modificare în Decemvrie
1916, numită «Titlul 2 adiţional». După acest cod,
în timp de pace, instanţele militare erau Consiliile de
disciplină şi Consiliile, .permanente de răsboiu. Con-

M. S. R E G B J J Î CAUOI, II INSPECTÂND UNITA.ŢII,IÎ DE TANCURI
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siliţii de disciplină avea caracter temporar adică
funcţiona mumii când era convocat. Iţi era compus
din trei membri, ofiţeri ni corpului de trupă respectiv,
anume ajutorul comandantului de regiment şi doi că-
pitani. Mai aven un comisar special cu gradul de loco-
tenent şi ca grefier, rin sergent. Acest consiliu avea o
competenţă limitata: nesupuneri la chemări, primă de-
zertare în timp de pace şi alte infracţiuni relative la mo-
bilizare. Consiliul permanent de răsboiu funcţiona la
ruşecliuţa fiecărui corp de armată, şi, eventual, pe
lângă coma.iKint11en.tul diviziei. Se compunea din cinci
judecători ofiţeri, ale căror grado variau după gradul
inculpatului. Astfel pentru gradele inferioare şi ofiţerii
inferiori, se compunea dintr'un colonel sau locot.-

cu rezerva atacării la Curtea de Casaţie, în anumite
cazuri. In timp de răsboiu erau Curţile Marţiale,
corespunzătoare Consiliilor de răsboiu, cu care se
asemănau ca compunere. Ele funcţionau atât la
partea activă a armatei cât şi la cea sedentară, I,a
aceasta clin urma ele puteau aven ca membri şi civili
(magistraţi sau avocaţi). Competenţa lor se îutiudca
nu numai' asupra militarilor dar şi asupra civililor, în
ca?, de infracţiuni în contra armatei sau contra sigu-
ranţei publice, etc. Ca instanţă superioară în timp
de răsboiu, era Curtea Superioară de Justiţie Mili-
tară, care avea o secţie pentru urmata (Ic operaţiuni
şi alta petitru cea sedentară, Krau compune dintr'im
general ca preşedinte, doi generali activi sau de

VAS)} DE RĂSUOI IN I'ORTUI, CONSTANŢA

colonel ca preşedinte, doi maiori şi doi căpitani.
Pentru ofiţeri superiori, preşedintele era un general.
Pe lângă Consiliu funcţiona şi. im parchet militar,
alcătuit dintr'un comisar regal, tuml sau mai mulţi
raportori şi un grefier. Sentinţele acestui consiliu,
erau supuse mimai recursului la Consiliul de Revi-
zie. Pentru marină funcţiona pe vasele, de răsboiu
un consiliu de răsboiu, care judeca-persoanele îm-
barcate, afară de ofiţeri. Sentinţele acestoi' consilii
ni.i erau supuse recursului, când vasul se afla în
mers sau într'uu port străin. Consiliile de răsboiu
judecau toate crimele, delictele şi contravenţiile sâvâr-
site de militari, afară de cazul când infracţiunea fusese
cornişă în complicitate cu persoane civile,' când erau
competente tribunalele ordinare. Curtea Superioară de
Justiţie Militară funcţiona pentru întreaga armată, în
capitala ţării. Se compunea din cinci ofiţeri activi:•iih
general, sau colonel ca preşedinte, doi colonei sau locot,-
crjioîiei şi doi maiori. Pe lângă curte, funcţiona şi un :
parchet compus dintr'un comisar regal şi mai mulţi
substituţi. Hotarîrile acestei curţi erau definitive,

rezervă, şi doi civili, dintre membrii Curţii <\e
Casaţie sau ai Curţilor de Apel.

ORGANIZAŢIA ACTUALA

După răsboiul mondial s'a. discutat şi în ţara noas-
tră, ca şi în alte ţări, despre reforma justiţiei mili-
tare, unele păreri mai radicale tinzând ia limitare»,
competenţei sale numai la infracţiunile la disciplina
militară înlocuind-o pentru rest cu justiţia civila.
Constituţia din 1923 a prevftzut, însă în art, iod cfl.
«justiţia militară se organizează prin osebită lege ».
Această osebită lege a fost codul de justiţie militară
votat în Martie 1937 şi pus în aplicare la 20 Mai uytf-

Acest cod a menţinut pe departe principiu t c&
instanţa penală militară de fond este de un singiU"
grad, prevăzând şi o instanţă de casare, iar pe da
alta a constituit instanţele din ofiţeri cu titluri ju-
ridice, numindu-i magistraţi militari.

J+egea a creat iw. corp aparte de magistraţi miU—
lan activi şi de rezervă, cu ierarhie proprie. Corpul'
magistraţilor militari activi poartă gradele dela.
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căpitan magistrat până la general de divizie magis-
trat. Magistraţii militari depind numai de capii lor
ierarhici din magistratura militară şi de Ministerul
Apărării Naţionale, în ce priveşte atribuţiile lor de
magistraţi, dar sunt supuşi regulelor de disciplină
militară generală.

Pentru ca un ofiţer să poată intra în magistratura
militară activă se cer următoarele condiţii; a) Să
aibă gradul de căpitan activ combatant şi să fi co-
mandat efectiv 3 ani unitatea respectivă gradului;
b) Să aibă titlul de licenţiat sau doctor în drept; c)
Să fi îndeplinit un stagiu de un an efectiv la un tri-
bunal militar; o) Să fi reuşit la examenul de capa-
citate prevăzut de lege, examen care înlocueşte proba
de capacitate, prevăzută la celelalte arme p ntru
gradul de maior. In timpul stagiului, ofiţerii sunt
folosiţi de preferinţă ca grefieri la cabinetele de
instrucţie sau ca asistenţi ai grefierului de şedinţă.

I
. - I

_ ~—. •«

SEGAW; IX LARG

Ofiţerii reuşiţi la exauieu sunt propuşi Ministerului
Apărării Naţionale, care îi confirmă ca magistraţi
militari, în ordinea vechi met, în locurile vacante.

Magistraţii militari sunt notaţi de către capiilor
ierarhici şi cei din magistratura militară. Propunerile
lor la înaintare se fac de aceştia şi se supun spre con-
firmare Comitetului consultativ al Justiţiei Militare,
care le înaintează Ministerului. Mutările, chiar după
cerere, se fac cu avizul prealabil al acestui Comitet.
Comandanţii marilor unităţi pot face propuneri de
mutare în interesul disciplinei .şi ministerul decide
cu avizul Comitetului consultativ şi «1 Inspectorului
general al Justiţiei Militare.

Magistraţii militari se bucură, in ce priveşte
condiţiile cerute de legea avocaţilor, de aceleaşi
drepturi ca şi magistraţii ci viii.

Codul a organizat şi im Corp al magistraţilor de
rezervă. Magistraţii de carieră, avocaţii definitivi

*3&» .. .
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cu io ani stagiu practic şi profesorii universitari,
cari au cel puţin gradul de locotenent şi etatea de
42 de ani, pot cere trecerea în acest corp. Comitetul
consultativ hotărăşte asupra cererilor recomandând
Ministerului pe acei care urinează a fi numiţi. Nu-
mirea este provizorie până când cel propus face un
stagiu în Justiţia Militară.

Instanlsh penale militare create prin Codul justi-
ţiei militare sunt de doua feluri: unele pentru timp
de pace şi altele pentru timp de răsboiu.

A) In timp de pace

Pentru timp de pace, în armata de uscat şi de
aviaţie, instanţele militare sunt:

a) Consiliile de disciplină;
b) Tribunalele militare;
c) Curtea militară de Casare şi Justiţie.

CONSILIUL DE DISCIPLINĂ funcţionează pe lângă
fiecare regiment sau batalion, divizion ori altă unitate
echivalentă. El nu se compune din magistraţi mili-
tari ci din ofiţeri ai corpului de trupă, numiţi de
comandant pe termen de un an, începând de'la 1
Ianuarie. .

Consiliul are ca preşedinte pe ajutorul comandan-
tului, rfci membri căpitani, un comisar special loco-
tenent şi un greîier reangajat. Toţi sunt activi com-
batanţi din corpul de trupă respectiv.'

Pentru marina militară consiliul de disciplină este
prezidat de un ofiţer superior de marină şi are doi
membri căpitani din aceeaşi armă. Pe navele de
răsboi.i funcţionează, în timp de pace, Consiliul de
justiţie de bord, compus dintr'un ofiţer superior sau

căpitan ca preşedinte, doi membrii căpitani sau lo-
cotenenţi, un locotenent sau sublocotenent în ca-
litate de comisar special raportor şi un subofiţer
reangajat sau maestru militar, ca grefier. Numirea lor
se face prin ordin de zi, de comandantul navei sau
grupului de nave.

TRIBUNALUL H I I , I T A R este adevărata instanţă
penală militară de fond. El funcţionează în mod
permanent pe lângă fiecare corp de armată, iar la
caz de nevoe şi pe lângă fiecare divizie, El are una
sau mai multe secţii,

Pentru judecarea crimelor, tribunalul militar este
prezidat de un colonel magistrat şi are patru membri
judecători (un locotenent-colonel sait maior, un ma-
ior şi doi căpitani). Când judecă delictele şi contra-
venţiile, doi din membrii tribunalului sunt comba-
tanţi (locot. colonelul şi unul dintre căpitani). Acest
tribunal judecă pe infractorii militari, rjână la gradul
de căpitan inclusiv, precum şi pe asimilaţii lor şi pe
nemilitarii justiţiabili de tribunalele militare. Ofiţerii
magistraţi sunt numiţi în tribunal în mod perma-
nent, prin decret regal; cei combatanţi nu sunt per-
manenţi şi se numesc prin decizie, de comandantul
circumscripţiei pe lângă care funcţionează tribu-
nalul. Când inculpatul are grad mai mare de căpitan,
compunerea tribunalului diferă după acest grad.

Pentru marina militară tribunalul este compus
ca şi acel pentru armata de uscat, dar, când judecă
pe un marinar, cel puţin unul dintre judecători tre-
bue să fie ofiţer combatant de marină,

CURTEA MILITARĂ DB CASARE ŞI JUSTIŢIE
este instanţa de recurs pentru armata de uscat şl
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marhiă, în timp de pace. Ea residă în capitala ţării
şi se compune dintr'un preşedinte general magistrat
şi patru consilieri magistraţi militari. K competentă
a judeca toate recursurile, indiferent de arma sau
specialitatea recurentului. Când judeca pe un gene-
ral, membrii Curţii avi un grad cel puţin egal cu al
inculpatului. Grefa acestei curţi are un prim gre-
fier, unul sau mai mulţi grefieri, şi personalul in-
ferior necesar serviciului.

PARCHETUL MILITAR. Pe lângă fiecare tribu-
nal militar funcţionează un procuror militar cu unul
sau mai mulţi substituţi, iar când tribunalul are mai
multe secţii, cel mai vecliiu procuror are titlul de
prim-procuror. De asemeni tribunalul mai are unul
sau mai mulţi judecători de instrucţie militari.

La fiecare comandament de • circumscripţie judi-
ciară militară, funcţionează o Cameră de acuzare,
•compusă din generalul comandant ai circumscripţiei
ca preşedinte, cu facultatea de a delega pe un general
în subordine, şi din doi magistraţi militari., cari pot
fi judecători de instrucţie militari dela tribunalul
respectiv, dar cari nu au instrumentat în afacerea
supusă Camerei.

Parchetul Curţii militare de Casare şi Justiţie
se compune dintr'un procuror general militar cu
grad de colonel magistrat şi unul sau mai mulţi'
procurori militari cu grad de ofiţer superior ma-
gistrat.

Membrii Curţii şi ai Parchetului dela această Curte
trebue sa aibă cel puţin 40 ani împliniţi.

Ministrul Apărării Naţionale este capul Ministe-
rului public al armatei. Acţiunea publică însă nu
aparţine procurorului ci generalului comandant al
unităţii, pe lângă care funcţionează tribunalul res-
pectiv, sau înlocuitorului acestui comandant. Pentru
generali, coloneii şi asimilaţii lor, acţiunea publică
se exercită de ministrul Apărării Naţionale. Ministrul
poate deschide acţiune penală în contra oricărui
justiţiabil de tribunalele militare, îucunoştiinţând pe
generalul comandant respectiv.

B) In timp de răsboiu

Pentru armata de uscat şi aviaţie, în timp de mo-
bilizare şi răsboiu, justiţia militară se împarte de către:

a) Pretorii militari,
b) Curţile marţiale şi
c) Curtea militară de Casare şi Justiţie.
PRETORII MTLITARI. In zona armatei, func-

ţionează un mare pretor militar şi un pretor miliiar
pe lângă marele cartier general, precum şi unul sau.
mai mulţi pretori militari pe lângă cartierele arma-
telor, corpurilor de armată, diviziilor şi unităţilor
unde este nevoe. Inspectorul jandarmeriei este ma-
reie pretor militar, iar pretori sunt ofiţerii activi
sau de rezervă de jandarmerie şi ofiţerii de rezervă,
căpitani, cari au funcţionat ca magistraţi civili sau
militari sau avocaţi cel puţin 5 ani.

In zona interioară, se pot nunii pretori pe lângă
marile unităţi operative, lagăre de internare sau de
prizonieri, şi ori uude este uevae. Pretorii militari
au atribuţii de poliţie administrativă şi judiciară,
precum şi atribuţii de instanţă judiciară în anumite
cazuri.

CURŢILE MARŢIALE funcţionează la Marele
Cartier General al armatei, la cartierele armatelor,
diviziilor şi brigadelor mixte, precum şi la fiecare
cetate pusă în stare de răsboiu sau în teritoriul din
zona de operaţii. Pentru judecarea ofiţerilor su-
periori, Curtea marţială se compune dintr'un ofiţer
general preşedinte şi patru coloneii membri. Pentru
ofiţeri inferiori şi grade inferioare, Curtea se com-
pune dintr'un colonel ca preşedinte, doi ofiţeri su-
periori şi doi ofiţeri inferiori ca membri,

Pe lângă fiecare Curte marţială lucrează 1111 pro-
curor militar care îndeplineşte şi funcţia de judecător
de instrucţie.

CURTEA' MILITARĂ DE CASARE ŞI J U S T I Ţ I E
din timp de pace continuă să funcţioneze şi în
timpul mobilizării şi răsboiului, In caz de nevoe, ea
poate avea două secţii, una pentru zona armatei
şi alta pentru zona interioară. ai. c.

C. itBDREA: DRAGOŞ ŞI ZIMDltTJI,
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I'oate n'iiin gJLsi în Kuiopa un al doilea popor care
să aibă drept a se mândri cu isprăvile sale militare,
ca poporul nostru, ale cănii biruinţe multe şi înfrângeri
puţine Sa se fi înscrişi iui în râsboaîe de ofensiva şi de
subjugare a vecinilor săi ci pentru apărarea moşiei
şi a «legii».

]ieşî lipsiţi de organizaţia savantă a oştirii, pe care
în evtil mediu n'au avnt-o de fapt decât Bizantinii
în Europa şi Mongolii în Asia, moşteniţi şi unii şi
alţii de Tmcii Osmaulâi, lipsiţi apoi si de admira-
bilele cadre răsboinice, ale feudalităţii apusene.

Românii nu îndeplinit, în cura de mai multe secole,
unul din cele mai de seamă roluri militare, la hotarul
aşa de primejduit aî Europei creştine.

Ceea ce ne spune bizantinul Pacliymeres, din sec,
XIII despre Aromânii pe cari îi cunoştea bine, sJar
putea întinde la toţi R-omânii în genere, «Toţi Rt>
mânii, clin tinereţe, — zice el, —erau învăţaţi a suferi
toate greutăţile, ca iutii ce s'au născut şi crescut în
locuri aspre şi cu asprime; în meşteşugul do oasle încă
erau jimrlc destoinici, fiindcă nu numai în toate zilele
vânau, ci adeseori cu soldaţi bine înarmaţi aşa se
luptau uă mai totdeauna erau biruitori».

Tot iiija crede şi grecul Clialkokondylas din sec. XV:
« Dacii, juce el, — înţelegând pe Daco-Româiii, sunt
prea buni ostaşi cu toate că legile lor nu sunt prea
Tiu ne ». Cine vrea sîi spicu iască părerile istoricilor stră-
ini, poate găsi numeroase aprecieri măgulitoare pri-
vind virtuţile noastre ostăşeşti. Astfel, trei istorici
poloni: Hicteki, Orzehowski Ş* Goreeki, cari cunoşteau
în deosebi eroismul molclovene.se clin epoca lui Ştefan
cel Mare, se exprimă astfel: «Ostaşii moldoveni,
spune unul. sunt viteji şi meşteri la mânuit suliţa
şi. sa se apere cu scutul, cu toate ca ostaşii sunt tdşle
ţărani simpli, luaţi dela plug», Sunt «oameni groaz-
nici şî foarte viteji, adaogă altul, şi nici că este pe faţa
pământului un alt popor care -pentru gloria războinică
şi vitejie sa apere o ţărişoară mai mică împotriva mai
multor duşmani, atacându-L sau respuigându-i fără în-
cetare ». Facem rezerve numai în ce priveşte idealul
ce serjitoiul atribue moldoveanului, ştiut fiind că
acesta lupt mai mult din iubirea de moşie decât
pentru glorie. Cum apare. Romanul când se înfier-
bântă la lupta, aceea o întrezărim din spusele celui
de al treilea polon: «sunt oameni plini de vlagă în
trup şi suflet, întăritaţi întocmai ca fiarele îndelung
ţinute la cuşcă ». ICI se referă la toiul luptei, când se

manifestă ceea ce putem numi, prin analogie: jnmr
valachimis.

Marile calităţi militare le-au, moştenit Românii (lela
Geto-Dao'i cari au lăsat un frumos ecou în Istoria
Vechimei cu eroismul lor, şi dela toată Romanitatea
orientală altoită pe tulpina taico-ilirică, ce dădu
Imperiului strălucita epocă a împăraţilor dunăreni,
dela Autelian şi până la lustinian.

Existenţa termenilor militari de origine latină:
oaste, căpitan, ceată, luptă, pace, arc, săgeată, sad, e le ,
cum şi rostul ducelui pe timp de msboiu, numit mai
târziu <( voevod», suprapus jidUor conducători în
timp de pace, stau ca dovezi neîndoielnice despic
aceasta,

Confederaţiile de juzi şi de voev<«i români fi-uu
croit cu spada în mânii dreptul la vieaţă, combătând
pe barbari în unire cu alţi barbari, şi învăţând dulii
dânşii, cum sa-i învingă cu propriile lor metode; de
luptă. Dar vălul întunecos ce ascunde ştiinţei ituustv«
evoluţia celor dintâi formaţiuni politice ne împiedică.
de a cunoaşte isprăvile- eroice, datorită cărora, din
secol în secol, s'au menţinut ele şi s'au desvolttit.ca
<i Romanii populare * ipotetice, mai întftiti, ca Valahii
istorice mai târziu, risipite pe tot întinsul pământului
românesc, dela Maramureşul voevodal şi confederaţia
j uzilor Bolohoveui pe Nistrul de .sus, panii în vuite
Tesaliei şi Pindului.

LUPTA DELA ADRIANOPOLE DIN viu*,
Românii baîcitnici, cari pe timpul Cotuiiuitilor

formau un element de seamă al oştilor bizanlinu,
cunoşteair arta militară bizantină măcar în elementele
ei. Astfel se explică cum au învins pe bizantini în
atâtea întâlniri, amintite fugar de izvoarele istorii*,
sub conducerea vitejilor Asăneşti, Răsboiul vhvlu>-
bizantiii se purtă cu multă încordare şi nenumărate
lupte în cuts de vreo 14 ani, având ca rezultat conso-
lidarea noului Stat, român după structura lui mili-
tară şi bulgar după cultura lui. <i Semeţintlu-se Vlahii.
zice Nicetas Chouiates la anul 1194, şi îinbogăţindu-He
cu prăzile luate dela Bizantini, căpătând .şi tot jelui
de arme, de aci înainte nu s'au mai putut înfrâna,
nici s'au mărginit a bate numai satele şi ţarini Iu, ci
şi cetăţile cele întărite.9. Aceasta înseamnă că Bhitul
Asăneştilor intrase în faza capacităţii militare de a
cuceri cetăţi prin asediu şi de a şti să le apere
în urmă.
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. Nu putem trece cu vederea din epoca acestor lupte, mărturisit că niciodată tm cavaler nu s'a apărat mai
când se încercau pentru întâia oară Românii 1 '

VLU inuai. tu tăceţi, câştigată mai tarzm m văile Cârpa- Balduin, care nu voia să fugă şi contele Ludovic
ţilor (la 1330). După o expediţie care 1-a reţinut vreo ce fu ucis, Vai, ce dureroase pierderi au fost atunci,..
două luni în părţile Balcanilor, împăratul Isaac (şi urmează lista baronilor căzuţi). Mareşalul de
Angliei a apucat la întoarcere pe o cale mai scurtă ce Champagne ţinea arier-garda retragerii, cu mari
dttce la Beroe prin văi frumoase, intrând«în strâmtori greutăţi. Căci Ioniţă, regele Bhihiei şi Bulgariei venise

lesne putea spune că n'ati
venit cu gând bun asupră-i.
l eg iuni le care erau în
frunte au trecut însă fără
bântuială, căci Vlahii so-
cotiră că este mai bine,
lăsând pe cei din frunte,
pe cei dela mijloc sa-i
atace, între cari era îm-
păratul, sfetnicii şi curtenii
Ini; şi nu s'au înşelat
Vlahii, făcând mari pagube
împăratului».'.. o Cea mai
mare parte a oştilor o
pierdu atunci împăratul
şi el însuşi ar fi pierit,
{Iacă nu-1 scăpa pronia
divină 9 ca pe Carol Ro-
bert la 1330. Ajutaţi cu
«aste de Cumanii diu Bă-
lăgarml muntean, se ştie
că Aromânii se foloseau
adeseori de stratagemele
«tătăreşti», rotindtt-se
înapoi călări şi vărsând o
ploaie de săgeţi asupra duş-
manului, când acesta cre-
dea că i-a pus pe fugă.

In chipul acesta au câş-
tigat ei şi vestita biruinţă
dela Adrianopok din 1205,
pe care ne-o povesteşte în
culori aşa de vii istoricul
Cruciatei a IV-a, Villehardomn. Cu oastea lui,
formată din Români, Cumani şi Bulgari, Ioniţă

BASAKAB I
fARII ROMANEŞTI 1330—1343

Frescă dela Biserica Domnească dîu Ctirtw <

găsit erau pierduţi fără
greşeală ».

llăsboiul acesta ,în care
îşi pierdu vieaţa întemeie-
torul imperiului latin se
deschisese între cele două
puteri pentru moştenirea
imperiului bizantin, la care
râvneau amândoi împă-
raţii, Ioniţă socotindu-se
pe picior de cgalitatu cu
Balduin, mai ales de când
intrase în ordinea romană
prin coroana regală primită
dela Papă. UI făcu do-
vada că Aromânii erau
capabili, cu virtuţile lor
militare şi tactica com-
binată diu metode bizan-
tine şi barbare — să în-
frângă şi ostile greu în-
armate ale cavalerilor din
Apusul feudal. Spiritul
militar valah dăduse un
examen strălucit la cete
mai grele probe ce soarta
putea să-t scoată în calc.

BĂTĂLIA DIN 1330 ZISA
DELA POSADA

Românii din Nordul Du-
nării, avânţi ca bază geo-
grafică Dacia întreagă, pe

care sub raportul etnic o dominau exclusiv diti cele
mai vechi timpuri, vor da solidele creaţiuni politice

se apropiase până la 5 leghe de tabăra întărită pe care se sprijină România de azi, în secolul când
"" '"1""' 1~ '•'---'-- 1 î.—x,„*. s e înstrăina creaţiunea Sud Dunăreană. Mai puţin

favorizaţi de soartă în ce priveşte contactul cu civi-
lizaţia bizantină, pe care o primi distilaţii prin

a Cavalerilor lui Balduin de Flaudra, noul împărat
latin de Constantinopole, şi trimese pe Cumani să
alerge prin faţa taberei. Cavalerii provocaţi astfel,
ieşiră din tabăra lor în mare desordine, luându-se după filiera Slavilor interpuşi, Românii din Oltenia şi cei
Cumani, cu strigăte, până la o leghe, după care diu Muntenia evoluară cu mult mai încet, sub
Cumanii se întorc asupra lor, trăgând harnic din
aicuri ai chiuind. Trupele de adunătură ce însoţeau

raportul politic şi militar, până în sec. XIII. Dar
contactul lor direct cu regaUil de imperialism

pe Cavaleri s'au speriat şi au dat dosul. Atunci începu apostolic al Ungariei, care, prin implantarea Cava-
dezastrul: «căci Cumanii şi Vlahii»— acum vine lerilor Teutoni, sau Ioaiiiţi, ori direct prin expe-
rândul elementului românesc, încep a-i strânge în diţii regale ţintea la anexarea vechei «Cumanii»,
cleşte, Dar să lăsăm pe cronicarul francez sa pove- deşertate de aceşti barbari la 1240, avu de efect
steascâ însuşi înfrângerea. «împăratul (Balduin), deşteptarea spiritului militar la Români, şi a aspi-

leşit de duşmani, îşi chema oamenii să nu fugă, raţiilor spre formele pilitice superioare. încercarea
i nici el'uti-i va părăsi şi cei cari l-au văzut, au Voevodulut oltean Ijitovoiu de a scăpa de tribuluico

căci
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BĂTĂI.IA DKIvA POSADA,
ÎNTRE BA.SARAB I ŞI CA.HOI, ROBERT, 1330

O u p i l C&rottlcait F i e l t i m V i d &

unguresc, neajutat se pare, de colegul său din Argeş,
Sănislav, duse la o înfrângere. Nu se ştie locul acestei
bătălii care s'ar fi dat prin munţii Valcanului, undeva,
pe la 1270, dar ea se poate considera ca o pregătire
pentru biruinţa dela 1330.

Ivitovoiu cade în luptă, cel dintâi Domn român
martir pentru libertatea patriei —şi fratele său
Bărbat îi ia locul în scaunul Jiului — ca voevod
tributar, înconjurat de juzîi vecini mai mult sau mai
puţin autonomi faţă de el. Dar nu pentru mult timp,
deoarece Domnul din Argeş, al cărui nume nu se
cunoaşte, întreprinde între 1270 şi 1280 opera de
unificare a Ţării Romaneşti şi de instaurare a monar-
hiei centraliste, de model bizantin, după ce supune şi
•desfiinţează pe micii juzi şi voevozi de până atunci.
Este cu neputinţă a crede că acel personagiu a fost
Basarab, care închizând ochii la 1352, nu putem crede
să fi avut o domnie mai lungă de 40 sau 45 de ani.
Noul Stat român avu liniştea necesară să se consoli-
deze, mai ales pe timpul anarhiei din Ungaria, pro-
vocată de luptele pentru ocuparea tronului de noua
dinastie Angeviuâ.

Tocmai în timpul acesta Ioan Basarab ocupă scaunul
din Argeş (pe la 1310) ca «Mare Voevod şi Domn de
sine stătător a toată Ţara Românească»; el duse
mai departe opera de consolidare începută de necu-
noscutul întemeietor, prin întocmiri militare şi admi-
nistrative, şi nu uită, în acelaşi timp să-şi asigure
pentru cîipe de grea cumpănă b alianţă preţioasă,
încheind legături cu ţarul Mihail din Târnova. Pentru

a-1 îndatori şi mai mult, Basarab întări alianţa făcând
ginere pe Alexandru, fiul ţarului, şi-1 ajuta cu oaste,
odată, se spune, într'un răsboiu cu împăratul Aiidronic
(1324) când Românii munteni avură pentru întâia
oară în faţa lor oastea bizantina, şi a doua otirîl Ia
1330 Iunie, în contra Sârbilor. De data asta ÎILHÎI
ţarul Mihail, care năvălise în Serbia cu 12.000 ostaşi'
dintre cari 3.000 erau ai lui Basarab, fu învins Iu
Velhtjd şi muri curând de rănile căpătate.

Folosul acestei alianţe se vede că n'a fost altul ilralt
amânarea expediţiei pe care de mult t imp o proiec-
tase regele Carol Robert asupra lui Basarab. Aiuuu
sosise ceasul, şi Toma, voevodul Ardealului şi Dioui.sitv
nepotul lui Ioaucea, amândoi ţintind la o fâşie diu
prada ce urma să se ia dela Basarab, se grăbirii KÎL-Î
convingă pe rege. Cronica ungară spune apriat cit
regele «.chemă, sub arme o oştire numeroasa»
ceea ce regele însuşi confirmă în documentele sale,
zicând: «adunând oştirea noastră cea puternica» •
sau «cu toată puterea oştilor alcătuite din mîtl
marii regatului: baroni, prelaţi, nemeşi, burgheza u.
Gândul regelui este arătat limpede atât în actele lui
cât şi în cronicile timpului: el merge să supună ţum
munteneasca şi pe Domnul ei revoltat, care o ţine furii
să dea ascultare regelui. «A fost una din cele mai
largi concentrări de forţe din noua Ungarie si oua
dintâi mare campanie — zice d-1 N. lorga L) - <:<jit
dintâi încercare într'o luptă disperată a regalităţii
angevine». Cronica spune că ostile au intrat îti
Septemvrie pe la Severin în ţară şi. aşezând pe Dio-
nisie ca Ban de Severin, ar fi înaintat de-a-luiitftil
ţării, printr'o regiune complet arsa, pustiită şi piira-
sită de locuitori. Ţinta atacului era cetatea de setuiu,
dar curţile domneşti din Argeş erau pust i i ; regt'lu
înainta pe vale în sus la Castrul Argeş (Cetatea Pots-
nari) ca sa pună mâna pe dânsa, dar arcaşii asjuKaţi
în acel sălbatic cuib de vulturi şi-au .făcut pe deplin
datoria, Cronica ungară şi diplomele regale ufiriuă
că regele, văzându-şi oastea chinuită de foame, ar fi
cerut pace lui Basarab, fără să mai aştepte nonxMil
armelor — şi că Domnul român i-ar fi acordat-u,
dându-i şi călăuzi cari însă l-au amăgit, clucuiiclu-J
în capcana mai dinainte pregătită. Ca şi Bizantinii
din 1193 striviţi cu ploaia de bolovani şi copaci în
văile înguste ale Ilenului, de Vlahii Asănestilor, tot
aşa se pomenirii Ungurii înfundaţi într 'una din <:«]«
mai înguste văi ale Carpaţilor, cu râpi înalte de ambdfi
părţi iar în faţă, unde calea se lărgea puţin, în urni
multe locuri, era straşnic întărită de Români cu
şanţuri de apărare. Trei zile fu sdrobită aici oastea
regala.

Atacul produs deodată şi din toate părţile asupra
oastei regale, după spusa regelui, s'ar fi făcut cu
« bolovani de praştie, cu cnuturi sălbatice » şi cu tot
felul de arme: «cu săbiile ciopârţesc escadroanele
noastre, spune regele, săgeţile şi lăncile lor se scaldă
în sângele celor ucişi, miile de lovituri ne copleşeau
din toate părţile ca un zid muşcător; şi n u era chip
nici să fugim înapoi, nici să purcedem mai departe,
ci ca peştii prinşi în plasă ori în vârşie, ne sbăteam ».

') Istoria Românilor, voi. III pag, 179.
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Potopul de lovituri ţinti mai furios asupra cetei unde
KO tifla regele, care încercând o ieşire, «paloşele a cinci
viteji români «burau» pe deasupra «capului regal»,
apărat cu desperare de un curtean care-şi lepădase
armura grea de fier spre a lupta mai uşor, Numai
miiitr'o jminute, cu hainele schimbate şi spărgând
cu mari jertfe «laturea dreaptă a zidului de duşmani,
Oii ml Robcrt scapă cu vieaţă «luând- o la picior»
spru ţara sn; dar mi în voie ci cum recunoaşte însuşi:
«siliţi la fugr( de duşmani şi urmăriţi, aflarăm ceasul
mântuirii i).

Hiniiuţîi lui linsarab era deplină şi nu uşor cftşti-
HiiLil: i-a trebuit disciplina ţării întregi, care cu grele
jertfi.: să taie mijloacele de aprovizionare a duşmanului
în cura <k: aproape două luni, tocmai în epoca strân-
tf<;iii rwoltei şi o mare isteţime pentru a pregăti
cursa şi a împinge pe duşman într'însa. Această
victorie decisivă avu de rezultat, ca şi în lupta dela
MamtliOii, să salveze independenţa greu ameninţată
do mândrul rege, venit cu toate puterile sale spre a
supune ţara lui Easarab şi a nimici astfel cel dintâi
cuib solkl a! libertăţii româneşti.

Pace nu s'a încheiat dar ţara avu linişte timp de
38 de ani, despre Ungaria; legăturile s'au reluat de
Alexandru Basarab, fără obligaţii de vasalitate,
ceea ce însemna recunoaşterea Statului muntean de
către puternicul rege Ludovic cel Mare, fiul lui Carol
Roljcrt.

LUPTA DELA IALOMIŢA DIN 1369

legăturile s'au reluat, sub Vlaicu-Vodă, şi în altă
fnniut, care se obişnuia în Apus, de unde venea
dinastia franceză a Ungariei, anume a nexului feudal,
noul rege Ludovic acordând în schimb două feude
ardelene: Făgăraşul,cu Amlaşul; odată cu aceasta se
lichida si problema Severinului, lăsat acum lui Vlaicu
tot ca feudă regată, cu titlul de Baa, Pacea avu de
urinare o cooperare peste Dunăre a celor doi suverani,
dar cCuid Vlaicu înţelese că Ungurii vor să râinâie în
Vidin, păgubind interesele româneşti şi ale orto-
doxiei, se folosi de o răscoală şi ocupă Vidinnl pentru
sine. Aceasta fu cauza celui de al treilea răsboiu
dintre Munteni şi Unguri.

Provocat de purtarea lui Vlaicu, Ludovic încercă
if dublă lovitură: pe la Vidin şi Severin, în feuda ce
trebuiţi retrasă vasalului necredincios şi direct peste
munţi, spre inima Ţării Româneşti. Răslioiul dintre
puternicul suveran, cu pretenţii mari de hegemonie
asupra întregului Sud-Est al Europei, — şi modestul
IJouin al Ţării Româneşti, se încheie cu câştigul celui
din urma. Cu mijloace mai bune ca ale înaintaşilor
din 1330 şi cu o experienţă militară de aproape^o
jumătate de secol, Românii s'au purtat admirabil în
riteboiiil ce repeta asupra Ţării ameninţarea din 1330.

Atacul dela Vidin era condus de însuşi regele şi
ncolo fiind primejdia mai mare, Vlaicu îşi adună pe
malul Dunării mehedinţene o parte din ostile sale,
spre a împiedeca pe rege să treacă fluviul. Ludovic
se pare că n'avu nicio izbândă în acele părţi, poate
aă mx B luat nici Vidând, dar Dunărea în nici un caz
nu a trecut-o.

BĂTA.I,IA DEI.A I'OSADA
INÎHJÎ BASA.UAB I ŞI CAB.OI, ROBERT, 1330

Bapl Clironitoa Picltti» VinJubmismt

Bătălia decisivă s'a dat de corpul expediţionar
ardelean, condus de «Nicolae voevodul Transilvaniei
şi cu alţi cavaleri de seamă », cari pornesc din ţnra
Secuilor, peste munte, deci prin Cheia Teleajennlui,
cum crede d-1 Iorga. Având cu sine << oaste puternică
şi Secuii şi Nemeşii ardeleni», spune cronica dela
Dubnic: «a pornit să invadeze Ţara Românească,
împotriva lui Vlaicu, voevodul rebel al acelei ţări.
Aceasta tăbărîse atunci cu o mau oaste lângă Dunăre,
împotriva ţărmului bulgar, înthizând curse ca sâ
împiedece trecerea regelui. Insă voevodul Nicolae,
cu oastea, trecând peste fluviul Ialomiţa, găsi păliinci şi
îutăiituri făcute de Români; cucerindii-le cu puterea
pe acestea s'a întâlnit cu o oaste numeroasa a lui
Vlaicu-Vodă, al cărei căpitan era vornicul român
Dvagomir, pârcălab (castelan) de Dâmboviţa, pe caie
lovindu-1 îutr'o Inplâ straşnică, 1-a pus pe fugă, uci-
gând mulţi din ai săi. După aceea însă, pentrucă în
ciocnirea acestei lupte, rezultatul nu era mulţumitor
şi norocul se schimbă, voevodul Nicolae mergând
înainte fără băgare de seamă, între şanţuri şi hăţişuri
dese, pe o trecătoare foarte îngustă (în «locuri strimte
lutoase şi neumblate» zice altă cronică), a fost atacat
din munţi şi din păduri de o mulţime de Români
şi a fost ucis acolo împreuna cu viteazul Petru vice-
voevodul său şi cu Desideriu Vas, şi Petru Ruffus,
castelan de Cetatea de Baltă, cu vitejii Secui: Petru
şi Ladislau şi cu alţi foarte nunţi cavaleri şi nobili
aleşi, Şi când oastea ungurească dădu dosul în luptă
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şi se aşternu -pe fuga în acele locuri înguste, lutoase,
băltoase şi cu întăritori, mulţi dintr'înşii au fost
ucişi de llotnâni şi câţiva au scăpat rău vătămaţi şi
păgubiţi. Iar trupul voevodului Mcolae, cu luptă
mare smuls din mâinile Românilor, l-au dus în Ungaria
•de 1-au înmormântat la mănăstirea Sfintei Fecioare
Măria din Strigoniu (Gran)».
i In acelaşi timp, acţiunea regelui se continuă la
Severin. Cronica spune că «după această nenorocită
întâmplare, întorcându-se
din nou cumpăna noro-
cului, Nicolae de Gara,
banul de Maciva, un vi-
teaz meşter în răsboaie,
cu îndrăzneală a trecut
oastea regelui peste DLI-
uâre, pe corăbii, întărite
cu ziduri şi turnuri, îm-
potriva atacului războini-
cilor şi arcaşilor Iui Vlaicu-
Vodă, cari aruncau asupra
lor polop de săgeţi, res-
pingând şi alungând pe
Români de pe ţărm. Şi
astfel, rămăşiţele întregei
armate au înaintat spre
Severin şi l-au ocupat.
Atunci a construit acolo
regele, întâia oară cetatea
Severimilui şi, după un
răstimp de câţiva ani,
altă cetate foarte tare,
numită Terci u (Branul),
în Bârsa, lângă hotarele
româneşti, întărind ceta-
tea cu oastea armată de
briganzi- şi balestrieri en-
glezi»1},

Care era ţinta precisă a
expediţiei ardelene şi unde
s'a dat bătălia, iată două
întrebări ce lâfliân fără
răspuns din. cauza sgâr-
ceru'ei izvoarelor; ele ne
dau totuşi amănunte pre-
ţioase asupra desfăşurării
luptelor: pe frontul dună-
rean Vlaicu ţine în loc pe
rege prin iscusite manevre,
exasperându-1 la toate încercările cu ploaia de săgeţi,
până ce un mare meşter în arta răsboiului aplică
la 'corăbiile sale turnuleţe de zid după metoda an-
tică ; pe linia de invazie, ţara în loc să fie surprinsă,
puse în calea năvălitorilor o serie de palănci şi
întărituri pe cari aceştia nu le pot cuceri sau
luându-le fac greşeala de a nu le da o garnizoana,
astfel că retragerea li se taie tocmai prin acestea,
Pârcălabul Dragomir era un strateg încercat, dacă
întt'adins va fi angajat lupta într'un câmp deschis

CEI, BĂTE.A.N D01IN AI, ŢĂRII ROJIÂMESTI,
c u i n u r v Miir.VtiA 1386—1418 .. •-

FrcscfUlelairânftstlrea Cozia. Din N. Ursa: Portretele Domnilor roiufati

1) N. A. Coustmitluescu. Posada, pag. 45—4S. Bibliografia
la Iorga. III. pag, 337 nr. 4.

pentru ca să atragă apoi pe duşman la un vad de
râu unde capcana — cu şanţuri, hăţişuri şi dealuri
lutoase — « munţi» nu credem să fi fost acolo — era
mai dinainte pregătită.

Dacă totuşi regele nu s'a lăsat cu preţul celor mai
grele jertfe, de planul său fără un cât de mic succes,
cronica spune că a intrat în Severin cu râmaşi fele
oastei sale, aceasta nu schimbă nimic din rezultatele
acestui răsboiu care au dus la înfrângerea lui totală.

Fiind în acelaş timp
un isteţ diplomat, pe cât
era de bun organ iz iilor,
Vlaicu încheie în toamna
aceluiaşi an pacea, cu pre-
ţul reinstalării cumnatului
său în Vidiu şi integrităţii
hotarelor sale.

Cu toate ca mai târziu
Vlaicu rupse pacea cu re-
gele, ostilităţile 11'au dus
la o mare bătălie nîci pe
timpul său, şi nici sub
Radu I fratele, ale cărui
însuşiri militare nu le cu-
noaştem, — dat care t\
ştiut să apere hotarele
ameninţate de Ludovic cel
Mare.

Dan I şi-a inaugurat
domnia printr'un atac în
Banat, năvălind cu « pu-
ternică oaste» în ţinutul
Mehadiei, poate în legă-
tură cu feudele ardelene
pe care Ludovic le retră-
sese din cauza ostilităţilor
cu Muntenii. Nu se cu-
noaşte nici sfârşitul acţi-
unii militare, nici urinările
ei politice. El piere într'un
răsboiu cu Şişman, ţtutil
din Târnava, după ce va
fi cucerit poate Dărosto-
rul, care împreună cu o
parte din ţara lui Dobro-
tici se află în mâna lui
Mircea cel dintâi ( = Bă-
trân), chiar dela -suirea
sa în scaun. In latureti

aceasta se poate afirma că Dan I, sau însuşi tatăl lui
Radu, pe care-1 cântă poezia populară bulgărească,
a fost continuatorul politicii de hegemonie balcanică
a lui Vlaicu şi întregitorul stăpânirii româneşti pe
Dunăre,

ÎNTEMEIEREA MOLDOVEI

înainte de a trece la acţiunile militare ale lui
Mircea se cade însă a menţiona acele mari acte de
vitejie cari au . avut ca rezultat una din cele mai
însemnate fundaţiuni politice în Răsăritul Europei
şi anume: întemeierea Moldovei.
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Curând după 1340, regele Ludovic cu
forţe ardelene, de acord cu Domnul ro-
mân din Argeş, care va pune mâna pe
aşa zisele«părţi tătăreşti»x), trecu munţii
şi aşeză în valea Moldovei pe Dragoş
în calitate de căpitan al Regatului. Cam
în acelaş timp voevodul Bogdan din
Maramureşul liber, ocupa ţinuturile dela
Nord, de unde, coborînd cu o vitejii» săi
maramureşeni, ce reprezentau şi uu val
f)e colonizare, nu mimai oastea de cuce-
rire, izbuti să desfiinţeze căpitănia regală
şi ,sft întemeieze în locul ei o domnia
românească după chipul celei din Argeş.
Declarat de rege ca «infidel uotorm »,
Bogdan izbuti sa învingă toate expedi-
ţiile îndreptate mai târziu asupra lui,
expediţii, conduse tot de nişte Mara-
mureşeni, aceştia însă ca supuşi loiali
ai regelui: Balica şi Dragu, Dragornir
şi Ştefan, nepoţi ai lui Dragoş; ei mer-
geau cu trupele lor, ajutaţi de Secui şi de alte trupe
ardelene. Nu cunoaştem desfăşurarea nici uneia din
acele expediţii, nici care a fost lupta decisivă pentru
a pune capăt acelor atacuri asupra noului Stat
moldovean. Petru Muşat însă, prin înţelepte legături
cu Mircea şi cu Vladislav al Poloniei, isbuti să-1 facă
acceptat şi să-1 asigure faţă de viitoarele pretenţii
ale regilor Ungariei. Ele nu întârziată. Şi Sigismund
făcu în 1395 nesocotita expediţie de iarnă în contra
lui Ştefan I al Moldovei.

In zadar se laudă regele în mai multe diplome că
a silit pe Ştefan sa i se închine: pornind cu mare
piliere, cu arhiepiscopul de Strigoniu ,şi cu contele
Secuilor, el îşi deschide intrarea în Moldova printr'o
luptă grea, trece pela Cetatea Neamţului şi pătrunde
în Curtea Domnească, dar bătălia dela Ghindov, o
Posadă moldovenească, este de sigur pierdută de el,
Aşa spun isvoarele moldovene, care nu mint: «Ştefan
Vodă a bătut pe Jicmont, craiul unguresc, la Ghindov».

LUPTELE LUI MIRCEA CEL BĂTRÂN

Continuând duşmănia înaintaşilor săi pe amândouă
fronturile, la Carpaţi şi la Dunăre, Mircea căutase
alianţa îndepărtată a regelui polon "Vladislav, for-
mând cu Petru Muşat «blocul romanesc» cum îl

. numeşte d-1 N. lorga. Politica lui Roman I însă
rupse această preţioasă legătură tocmai când la
Miazăzi se petreceau evenimente ce aveau să dea o
altă faţă Europei Orientale: înaintarea biruitoare a
Turcilor,

Serbia devine vasală Turcilor în 1389. Bulgaria li
se închinase încă din anul precedent şi Dunărea era
ameninţată de puterea Sultanului.

Turcii, cari păstrau garnizoane în multe cetăţi din
Bulgaria, se poartă neonest: Sultanul le dăduse ordin
ca «sub pretextul păcii, să intre zilnic în Nicopole
şi Dristor, pentru a cumpăra cele de nevoie», de fapt
pentru a pregăti ocuparea lor prin surprindere., ceea ce

• D-1 Iorga crede că numai la 1390 le-ai fi luat Mircea.
Ist. Rom, III Nr. 282,

DEI,A. Nicoroi,u, 1396
Din ScMllbtrger; Rcisebueh. NUnibcrg, uni 1540. Reprodus de Const. I. Knrndja in

Die ăltcstcu gedrilkte» QucUeii zur Gesciiichte dcr Rumiincii

se şi întâmplă. Nicopole căzu în 1391, iar Dristorul
românesc în 1392. Garnizoana cetăţii, de sigur româna,
din Dristorul asediat, care se predase sub condiţii,
fusese măcelărită.

Mircea se răsbună, prâdând şesul «Cadiului» până
la o Carinova» ucigând im mare număr de Turci iar
pe alţii luandu-i robi» în 1392 sau 1393, când Sul-
tanul se afla în Asia. Răspunsul Sultanului, nu putea
să întârzie. Acestea sunt cauzele expediţiei din 1394,
pregătită de Baiazid cu mi mare tact politic ce se
vădeşte din înţelegerea lui secretă cu boierul Vlad,
nelegiuitul rival al lui Mircea în curs de trei ani.

Bătălia dela Rovine, 1394

Este greu istoricului de a judeca o acţiune politica
sau militară când toată truda Iui e de a o reconstitui,
din fragmente de ştiri disparate, desvoltarea faptului
însuşi. Sultanul trebuia sa aibă cu sine ienicerii toţi
şi trupe de spahii la cari se adăogară, luaţi cu sila,
trei principi sârbi, din Macedonia vasală: viteazul
Marctt Crăişorul dela Prilep, despotul Constantin
Dragases, cumnatul împăratului Mamiii Paleolog şi
Ştefan, cu contingentele lor. Era o oaste impunătoare
de invazie cum nu mai văzuse ţara din 1330. Trecerea
s'a făcut pe ia Nicopole, în faţa căruia se cuceri
Turnul, numit pe atunci Nicopole Mic, pentru a se
asigura vadul Dunării la întoarcere. Pierzând vadul,
Mircea se retrase undeva, la o strâmtoare mlăştinoasă,
unde va îi avut cursele lui întinse, pentru ca-să
înfrunte oastea turcească — uu loc numit Rovine, —
care prin tradiţie se crede a fi în jurul Craiovei.
Acolo se dete celebra bătălie dela 10 Octomvrie 1394,
de care vorbesc analele sârbeşti ca despre o biruinţă
a lui Mircea. «O mare oştire a Turcilor — spun ele —
s'a năpustit în Val abia lui Mircea Voevod, şi a1 a
dat o bătălie aşa de mare că mulţi bărbaţi vestiţi
ai Turcilor, în rândul cărora erau Constantin Draga-
sevici şi Marcti Crăişorul, de vitejii domni creştini
fură ucişi; şi atât de mare era violenţa armelor cioc-
nite, că cerul nu se mai vedea de mulţimea săgeţilor,
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şi pârae de sânge curgeau din mulţimea trupurilor
căzute. Şi însuşi Baiazid, speriindu-se, fugi după ce
dete domnia ţării unuia din neam domnesc. Cronica
lui Moxa o descrie cain în aceleaşi cuvinte: «Deci se
bătură Turcii cu Mircea Voevod şi fu războiţi mare
cât se întuneca cerul de nu se vedea văzduhul de
mulţimea săgeţilor. Şi mai pierdu Baiazid oastea lui
• cu totul, iară paşii şi voevozii pieriră toţi. Atunce
pieri Constantin Dragovici şi Marcu Crăişorul; aşa
de se vărsă sânge mult cât erau
văile crunte. Deci se spărie Ba-
iazid şi fugi de trecu Dunărea»,

Cronicile turceşti mi suflă un
cuvânt despre biruinţa netăgă-
duită a lui Mircea, deşi îl recunosc
a fi un «principe între creştini
cel mai viteaz şi cel mai ager».
Era cea dintâi înfrângere a ne-
biruitei Iem'cerimi, de care se va
fi resimţit mult timp în urmă.
Baiasid nu era omul care se dă
învins uşor: el aduna forţe uoui
şi le aduse în aceeaşi lună poate
din nou pe câmpiile Munteniei,
Dar, neputând isbândi cu vitejia
dreaptă, el se folosi de intrigă
şi trădare atrăgând de partea lui
pe boierul Vlad, de neam dom-
nesc pe care-1 aşeză în dom-
nie ca tributar; povăţuiţi apoi
de trădător, Turcii pătrund la
Argeş unde cronicele turceşti
însemnează o biruinţă _ păgâna.
Prins fără veste, Mircea va fi
dat o bătălie sângeroasă, dar fiind
dovedit, se retrage în ţinuturile
sale de peste munţi, la Făgăraş,
în toiul iernei. La 7 Martie 1395
el se întâlni la Braşov cu regele
Sigismund, cari se întorcea atunci
din nefericita lui expediţie în Mol-
dova. Amândoi erau mâhniţi de
jocul norocului în răsboaie, dar
câtă deosebire! Mircea isbutise
să arate Turcilor pentru întâia
oară că pot fi învinşi, pe când
Sigismund care visase isprăvi
cavalereşti n'avea de ce să fie
încântat, Mircea îi deschise ochii,
punându-i în faţă mohorîta perspectivă a căderei
Serbiei şi Ţarii-Româneşti şi se legară amândoi prin
vestitul tratat, încheiat pe picior de egalitate, să lupte
cu toate puterile iu contra Turcilor «fiii nedreptăţii».

Respectat sau călcat uneori, tratatul din Braşov
puse bazele acelei colaborări întră Ţara Românească
şi Ungaria, care împiedecă timp de câteva secole
înaintarea Turcilor dela Dunăre. Conform lui, Sigis-
1r»Htfl fi 4"i*A/Mi -iTliiii-l-i-r In mAamifn1 tm-t-iî ni ?«£-•'^. 1 _

IOAN CORVINUI,
Efigie pe o p laţ i i de niorm&nl

decisivă dacă nu se isca trădarea iu rândurile fron-
tului român însuşi; ea este totuşi o biruinţă strălucită
a spiritului militar românesc asupra Turcilor cari
posedau cea mai bună oştire a timpului.

A doua luptă pe Ialomiţa i-ffl?

Răsboiul dela Dunăre nu se încheiase. Sigisimint]
adresă o chemare către lumea creştină, iuteresâud-o
la primejdia comună, învingând atâtea greutăţi se

formă în anul următor 139^, una
din cele mai mandre oştiri ce
putea să dea Kurojm creştina, o
adevărată expediţie cruciata la
care luau parte Gocio francezi sub
ducele loan de Nevers, cete Ue
englezi cu ducele de Laucaster,
germani cu Frederic de Zollerii
şi Ruprecht de Palatinat, şi oastea
Ungariei condusă de Sigismimtl;
erau laolaltă 60.000 ostaşi greu
înarmaţi şi 'nzăuaţi. Înaintând
pe Dunăre în jos, ei cuprind Vi-
• dinul şi se opresc în faţa Nico-
polei unde se adaogă şi Mircea cu
nu puţini ostaşi, adunaţi din par-
tea ţării ce-î rămăsese credin-
cioasă, deoarece duşmanul său
Vlad era încă stăpân al părţii de
Răsărit; Voevodul ardelean Şti-
bor, nu isbuti să-1 măture, dar
veni şi el tăiându-şi calea prin
pasul Cheei, la Nicopole.

Dacă vanitoşii cavaleri ar fi
ascultat de sfatul înţelept al
Domnului român, care se oferea
să înceapă el atacul, ca umil ce
cunoştea tactica Sultanului. —-
putem presupune că ei ar fi scăpat
de cursa ce li s'a întins şi de cum-
plitul măcel ce i-a urmat, Dar
cu oarba lor încredere şi lipsa
oricărui plan de luptă, cu desor-
dinea oştilor ungare, acuzate de
laşitate şi cu <i grindina de să-
geţi » pe care Baiazid ştiuse, după
metoda lui Mircea, să le-o pre-
gătească, era firesc să ajungă la
dezastru. Domnul român se re-
trase la timp, iar regele se ţi tiu

de cuvânt şi vizită Constantinopolul, — dar în
jalinica postura de învins, luând o corabie de la
Chilia.

Cruciata în sine nu ne interesează aici.
Tractatul era în vigoare şi Sigismund, preţuind

rolul lui Mircea la Nicopole,. trimese încă odată p e
voevodul ardelean Ştibor în contra lui Vlad; de data
aceasta duşmanul şi trădătorul Domnului său şi al

munci trecu munţii la începutul verii şi într'o campanie frontului creştin e prins în Cetatea Dămhoviţei si dus
de doua luni de zile isbuti să scoată pe Vlad din
inima Ţării şi pe Turci'din Nicolpole-Mic.

Acesta fu epilogul primei campanii turceşti în
Muntenia. Bătălia dela Rovine ar fi rămas o acţiune

în robie cu familia sa (în 1396 sau 1397).
Răsbunarea lui Baiazid nu întârzie: ea se împlini

în anul următor, 1397, Stăpân acum pe ţara sa în-
treagă, Mircea ştiu să se pregătească într'un t i m p
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aşa de scttrt. Tactica lui Mircea de data aceasta a
fost a hărţuielii şi înfometării duşmanului.

Expediţia pomenită de multe izvoare, dar fără
arătarea locului şi anotimpului, se presupune ca s'a
dat pe lunca lalomiţei, venind din spre Silistra. !La

prin tot ceea ce el putea să ne trimeată ca influenţă
indirectă, dar şi prin activitatea sbuciumată, ambi-
ţioasă, lipsită însă de maiestate şi de talent a lui
Sigismund rege ungar, apoi împărat roman, se vor
manifesta nu numai adevăraţii răsboinici ai noştri,

fcLrtbywvvA &~g- V J ^ M

, UNEI riIFI.OMIţ DATE DE IOAN CORV1NUI,

cu crud istoricii că se referă povestirea lui Chalko-
kondylas; «Haiazid veni împotriva lui Mircea pentrucă
acesta mai înainte şi-a unit ostile cu Sigismund
împăratul, şi trecând Dunărea, multă robime a prins
clin ţarii aceasta. Mircea strângând nu puţină oaste
se sfătuia cum să întâmpine pe duşmani şi cum să
se bată cu ci. Trimeţând femeile şi copiii în intuitele
Bnşovuliu, Kt> ţinea de oastea lui Baiazid prin pădurile
do stejari, care simt aşa de multe în ţara aceea şi o
fac nestrăbătută, Hârţuiud astfel Mircea oastea lui
Bnifiml, multe vitejii făcea, atacând pe cei ce se
răsneau, ori căutau să prade bucate şi vite. Aşa
urmărind el ouate-a duşmanii cu muie îndrăzneală a
începui: a ne lupta cu dăuna. Unii spun că, pe când
trecea oastea lui Bainsrid printr'o strâmtoare, tăia
•făi'ă îticuturu pe păgâni, până când, după sfatul lui
IţvrcLiOK-bcjjţ. Baiazid a făcut tabăra. închisă cu
şanţuri, da sji-u odihnit oastea timp de o zi; iar a
doliu ?\, trcefmdu-şi oastea cât mai fără primejdie
peste Dunăre s'a întors în ţara sa», Tot la această
expediţii* uctriofţum şi ceea ce spune 1111 alt istoric bi-
zuiiliu 1'linuitzoH că «după ce Baiazid a pustiit mult
loc, n iuşit Mircea la luptă făţişă, într'un loc greu; iar
Sultanul evitatul dificultatea locului, a plecat, pără-
sind luptu »•

Sultanul «vităsă mai atace câtva timp pe Mircea;
peste troi ani însil un Turc din Salonic povestea unui
Italian că « O6.000 Turci, mergând în părţile Ungariei
după jaf, au prădat multe şi nenumărate locuri, şi
su mtmw.ui cu prada sus numita în părţile Vlaluei
supuKH Turcului (Dobrogea) şi acolo vru capul oştirei
sîl-şi iu cincimea lui, adică din cinci robi unul, — şi
pe când emu astfel în zisele părţi ale Vlabiei, veni
acolo o mare oştire din spre Ungaria în frunte cit un
Mima VltUuil şi băln pe numiţii Turci în aşa fel că
(lin Turci unii au fost prinşi, alţii ucişi, şi alţii înecaţi
Jji n'au scăpat decât vreo 3000 de Turci care s'au putut
întoarce în ţara Turciei»,

MTAl,m.,K CRUCIATUWJI ROMÂN IOAN
CORVINUI,

Epopeea lui Mircea fu continuată de Dan II, care
inaugura'la noi epoca «cavalerilor» luptători pentru
ideea creştină, uşa de bine caracterizaţi de istoricul
nostru N. lorga (noua Istorie a Românilor), In spi-
ritul licenţa, care se comunică din depărtatul Apus,

dar toţi acei Domni şi boieri, cari au condus destinele
noastre, dela Mircea cel dintâi până la jumătatea
secolului XVI. In răsboiu cu Sultanul, saxi în pacea
plătită cu tribut, ba chiar atunci când sunt luaţi cu
sila ca auxiliari ai expediţiilor de prada în Ungaria
de către marele împărat păgân, purtarea lor e pătrunsă
de acelaşi generos spirit cavaleresc.

Am definit aiurea, cu un termen care în parte s'a
primit, epoca dela răsboaiele lui Mircea ca: Răsbohd
de o sută de ani al Românilor cu Turcii până la în-
cheierea păcii de către Ştefan cel Mare.

Spiritul cavaleresc va da un caracter nou vechii
vitejii româneşti, de care s'a vorbit până acum. Dar
luptele, din nefericire pentru soarta celor două ţări
şi pentru a Creştinătăţii din Răsărit, nu vor avea
totdeauna scopul de apărare a frontului creştin, O
slăbire a instituţiilor politice din Ţara Românească şi
diu Moldova, va îngădui isbucnirea violenta a ambi-
ţiilor de domnie şi patimilor de partid cari vor,sfâşia
solidaritatea internă atât de necesară în faţa primej-
diei păgâne, iar politica externă a celor doua regate
mari creştine, Ungaria şi Polonia, le-a împins prea
de multe ori pentru nebuna himeră a suzeranităţii,
să îndrepteze expediţii criminale împotriva celor mai
mari căpitani pe care Românii îi dădeau Creştinătăţii.

Interese de partid şi de politică imperialistă, com-
plicate cu probleme de expansiune teritorială (domi-
naţia Dunării de Unguri, prin Severin şi Chilia,
dominaţia Pocuţiei, fixarea limitei moldo-muntene)
vor turbura adeseori preocuparea dominanta a epocii
care trebuia să fie aceea a rezistenţei creştine împo-
triva invaziei musulmane.

Dictate de un scop sau de altul, multe au fost
manifestările spiritului militar la Români în secolul
ce se • deschide, însă nivelul cultural întârziat, din
cauza nestabiiităţii vieţii politice şi răsboinice ne-a
lipsit de povestirea edificatoare a marei sforţări
militare româneşti din acest timp, ba adeseaori de
simpla ei menţionare într'o frază naivă de cronică.
Ceea ce se cunoaşte din ele tot izvoarelor străine o
datorăm; cu atât mai mult se preţueşte însă fapta
elogiată de pana străină.

« Cavaler al crucei» va fi deci Dan II «cel Viteaz »,
care, în sbuciumata lui domnie, necontenit contestată
şi împărţită chiar cu rivali din alt partid, se alătură,
printr'un «tractat de apărare » politicii lui Sigismund,
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FAMILIA DE VITEJI A CSNDEŞTII,OK.
I^ţco Şi *' Efilj ca ctitori a! bisericii din Strciti-Sf. Ghtorghc

introduce moda oştirei de mercenari şi izbuteşte a se
menţine prin eroism contra Turcilor, cucerind chiar
pentru scurt timp Giurgiul şi Silistm dek dânşii.

In aceeaşi calitate ni se înfăţişează şi înţeleptul
organizator al Moldovei, Alexandru cel Bun, care
stă gata la 1426 de a începe răsboiul cu Turcii, Ia
Brăila, şi către sfârşitul vieţii sale respinge atacuri
turceşti şi se amestecă în răsboiul litvauo-polon. O
frumoasă biruinţă, al cărei loc uu se ştie, câştigară
fiii lui Alexandru cel Bun, sdrobind în Iunie 1433
oştirea, turcească, intrată în ţară după jaf.

Pe când Moldova dădea jalnica privelişte a sfâşie-
rilor interne, cn intervenţii polone, iar Ţara Româ-
nească schimba, din aceleaşi uri de partid, şi cam
tot aşa de repede, Domnii, apăru, din mijlocul Roma-
nirmi ardelene, şi din leagănul de străveche vitejie
dacica, un mare ostaş, care, f ăcându-şi botezul de sânge
în luptele pentru apărarea Banatului, devine cap
de cruciată şi erou al Creştinătăţii. Se numea la
început loan Valahul, adică Românul dar, primind
rangul de nobil, îşi zise loan de Hunyaăe; el ajunge
voevod al Transilvaniei şi, pe un timp, guvernato-
rul Ungariei. Spiritul Renaşterii latiniza numele fa-
miliei, cu epitetul Corvinus, luat dela corbul purtat
ca herb pe armele sale. Titluri şi demnităţi obţinu
graţie calităţilor lui militare şi nenumăratelor izbânzi
împotriva duşmanilor crucii, însă nu ca un condotier
de mercenari, ci numai în fruntea celor de un neam
cu dânsul din Banat şi Ardeal. Aceasta rezultă din
cele mai autorizate studii istorice. Sub toate ra-
porturile, deci şi chiar dacă soarta îl făcea să lupte
sub un steag strein—care nu era însă naţional, ci
de cruciată catolică, — isprăvile lui loan Corvinul
sunt fapte româneşti şi se pot înscrie în palmaresul
naţional.

Bătălia dela Poarta de Fier, 1442

Având Transilvania, cu Solnocul şi Secuii, cu titlul
de <i voevod», şi Banatul, cu titlul de comite al Timi-

şoarei, loan Voevod sau «Iancu Vodă»
cum i se va zice, se prezintă din 1441 ca
guvernator al ţinuturilor româneşti supuse
coroanei ungare şi «marchiz» sau apă-
rător al hotarelor grav ameninţate de
Turci.

Pentru a răzbuna, izbânzile lui dela.
Orşova şi Belgrad (contra lui Isac-beg),
ofensiva turca se cleslănţui asupra Ardea-
lului priu păsurile Munteniei, în don a.
campanii executate îu cursul unui an —
1442.

încă din iarna anului 1441 — 1442,
Mezet-beg pătrunse prin pasul dela Turnu-
Roşu şi, după ce jefui şesul Mureşului, se
întâlni cu ostile întrunite ale episcopului
Gheorghie Lepeş de Alba, ale nobilimei
şi ale lui Ioau-Vodă. Ostaşii episcopului
fură bătuţi, la Sânt-lnibnt el căzu, iar
loan Vodă se retrase rănit. Adunându-şi
în pripă ostile din' districtele româneşti,
el câştigă, după 8 zile, la 25 Martie 1442,
o biruinţă deplină. «Victoria desăvârşita

fu exclusiv a Românilor», zice d-1 N. Iorga, culcând
pe câmpul de luptă peste 20.000 de Turci, în frunte
cu Mezet-beg şi fiul său. Locul biruinţei, după unii,
ar fi Poarta de Fier unde luptă cu mare eroism
Kendriş, mi tovarăş de arme al Ivii loan Vodă, Alte
ştiri arată că bătălia s'a dat în jurul Sibiului.

Biruinţa determină pe Domnii români, Vlad Dracul
şi Iliaş, să treacă de partea Creştinilor, încheind
legături cu loan Vodă. «Voevodtil Valahiei, zice
cronica turcă, a sărit şi el cu o oaste de rătăciţi, dîn
munţi înalţi şi nestrăbătuţi, ce-i slujeai! de cetate », —
spre a nimici de sigur restul armatei fugare,.

Urină expediţia de răsbunare, condusă de paşti
Şehabeddin, îu toiul verii, cu 80.000 de ostaşi şi ordin,
să cucerească Ardealul, Trecând pe la Turnu jefui
marginea ţării în drum spre Orşova, de unde se
îndreptă spre Poarta de Fier ca să pătrundă îu Ardeal.
Paşa ducea cu sine «ostile din Rmnelia cu achingii şt
ieniceri, care după Valahia, se pregăteau să prade
Ungaria » (cronica turcă). In acea strâmtoare, la
Zăicani, <ifără de veste i-a lovit Iancul, i-a tăiat,
i-a nimicit, ucigând şi pe beglerbegul», după cc-i
smomise îu strâmtoare, prefăcându-se că fuge. «Nici
jumătate din acea oştire n'a trecut Dunărea înapoi
căci s'a potopit de atmele Ardelenilor şi de furia
Românilor» (Heltaî, cronica maghiară),

Lupta dela Ialomiţa, 1442

Alte mărturii vorbesc de o teribilă înfrângere a
Turcilor, veniţi în Septemvrie, acelaşi an, pe valea
Mamitei în sus, ţintind de buna seamă să treacă p e
la Bran._ Acolo însă îi aştepta Vlad Dracul, Domnul
ţării, unit cu loan Corvin chemat în grabă. lyttpta
e povestită cu accent sincer de un raport veneţian,
«Şi mergând prin toată acea ţară, prădând şi furând,
cum făcuseră în curs de mulţi a n i . . . Voevodtil
Ungurilor/ care aflase aceasta, se pregăti cu aproape
25.000 călăreţi şi înarmându-se cu semnul sfintei
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cruci, merse să afle pe Turcii aceia. Şi a fost la 2
Septemvrie şi a început bătălia la ceasul al treilea
(ora 9) (.lin zi şi a ţinut pân& noaptea. Şi a fost o
bătălie joarle grea, aşa încât, cu ajutorul Atotputer-
nicului 'Dumnezeu, creştinii au rămas biruitori şi s'a
recăpătat toată prada, si p e lângă aceasta au fost
ucişi şi bătuţi mai mult cit: 70,000 Turci. Şi a fost
Eişa de mare numărul morţilor ele ducea sânge toată
HnniuiMv {--••-• Ialomiţa). $i w'uu aflat morţi toţi căpi-
tanii tuivi. . . aproape nu se mai putea ieşi de trupuri.
^i :uT;islii c 11 pipti'ii ruFiiiiifţeni ce au avut-o Turcii i>.

Vidlruţit luptei MiKiirt! şi diutr'o diplomă regală
jiiiinilu di.- luau Corvin: « Se dote, zice acolo, o luptă
diniiv t.'«'k' urni anprr prin ciocnirea de ambe părţile,
st- porneşti' umedul, se rup liniile de bătaie şi lupta
îudârjitri şi u c i g ă t o a r e
ţine, pfmfi >seara târziu,
dind îti sfârşit, prin lu-
cnuca dreptei Cehii prea
înalt se pune capiit răs-
boiului prin biruinţa alor
noştri v-i nuUiLu dutjuiiuui
înving si.1 pun JH? fugă
şi liisilnd în mâna alor
noştri pisizik1 li ir o. .Si nici
ci vni'ba Ut: 11 ti râu: «la
acuuslii ralastt'ofă şi râ-
urile Hlvu (^' trecut:, nu
puţin im, contribuit; căci
din cei ce lumi fuga zorită
mi miii puţini an piorit
în mute (locât <k H»1)ÎP»,

Ctttcitila din

Hw.ullutul uw.st<ir ti\'i-
putrii biniit i^ nuiri, uâifti-
jiale în (.'insul unui ni
au cu ])iit<îri
])ri» uroisiuul lui loau
Corvin, niftutui Tnmsil-
VHiiiu <lu ailiimituUru va-
pediţiilin- il« pradă, ^ de
alto perspective mui sinn-

i

I» HĂTĂ1.11Î Î N ' W . TUHCt ŞI OŞT1KBA
OniViirA ilc Leonhard Becii 'H

aceste i/Jnui/J, Ioan Vodă,

Chiar dacă iniţiativa ei plecă dela un Român, ea nu
intra în cadrul lujrtelor româneşti, Trupele lui Ioan
Corvin, cum şi mica oaste adusă de Vlad Dracul,
n'au putut — cu tot eroismul lor —să repare dezastrul
cauzat, ca şi la Nicopole de îngâmfarea cavalerilor.
Vlad Dracul, prevăzând sfârşitul, viu să abată pe
rege din cale. Iată ce ne spune italianul Bonfini: La
Nicopole «ieşi înaintea regelui Vladislav, Dracula,
principele Valahiei umntene, bărbatul drept şi sta-
tornic, care în orice bătaie a fost cel mai tare şi cel mai
viteaz povăţuitbr, pentrucă cu puţine oşti, dar cu mare
inimă şi înţelepciune şi cu prea marc virtute a ostaşilor
săi, peste aşteptarea tuturor, fără vreun ajutor strein,
îndelung a ţinut rashoiu cu Turcii, care făsboiu toţi
creştinii laolaltă luaţi, de abia l-ar fi ţinut. Cu răsboiul

• acesta aşa de tare şi-a
împuţinat locuitorii ţării
sale, cât nu mai rămăsese
cine să lucrexe pământul.
Dracula acesta ca să nu
cadă sub jugul Turcilor,
fiindcă acum slăbise tare,
la pornirea aceasta alergă
ca la un liman, dar vă-
zând oastea regelui şi
speriindu-se de micimea
ei, ca cel ce ştia puterea
împăratului turcesc, care
ia vânat şi încă ieşea cu
mai mulţi inşi, de câţi
erau în oastea regală, a
dojenit şi rugat pe rege
şi pe generalii săi să nu
meaTgă înainte ci sa se
întoarcă şi oastea să o
ţină până se vor aduna şi
alte oşti străine ». Văzând
că nu-1 poate convinge pe
Vladislav, Domnul român
îi lasă în ajutor pe fiul
său cu 4000 ostaşi aleşi
şi doi vornici pricepuţi,
iar el se întoarce în ţară.

Acţiunea cruciată pe Dunăre din 1445

!,UI HA.TLU COR VINUL
3CC. XVI

spirilut ciivali-rcsc al «.«olului, concepu planul unei
cnu-inti- cu mijtotu.e >(»ttrf)icşft. Cu toate ca la marea
ofensiva din I-|/|;Î el clieniă ?i i>v. despotul sârb
Olieninjlm -Jlmucovici, şi pe Scanrterbeg, grosul ex-
pmuţkl lui cm format din peste 20.000 de Romani.
Avfind (ilftturi \w Muntenii lui Vlad Dracul, el înainta
biruitor pflnii Iu Niş, deschide drum prin cUeile ^ a l -
ennilor, dupft o Umunţa decisiv*
turceşti tuUinate din Macedonia şi
l&ngil Sofia din ISIIIMI iernii.

Km n. doim ofensivii vomftuuasca. asupra Balcanilor,
dupil uceea a ini Vlnicu Vodă, cuceritorul Vidunihu

,i cruciaţii, regala terminată prin dure-
,leln Vtitna (144^, fusese înjghebată

(lin foiţe rniii»no-imgu!'o-polouo.

de ostaşi, dela Brăila până la Nicopole, unde veni
Ioan Corvin cu trupele ardelene; ea se mărgini la
asedii de cetăţi, lipsite de izbândă, afară de Giurgiu
care fu dat lui Vlad. _ _

După moartea lui Vlad, la care nu are nici o vina,
teatrul răsboiului se muta acum la Dunărea bănă-
ţeană la Belgrad, pivotul rezistenţei creştine,

Mântuind Belgradul de împTesurarea lui Mohammed
II, în 1456 îşi încheie zilele marele căpitan al Creşti-
nătăţii, Ioan Vodă Corvin, după ce câştigase trei
biruinţe strălucite, cu braţ românesc, asupra Tur-
cilor' la Poarta de Fier, la Ialomiţa şi In Balcani, şi

tunase în jurul său Creştinătatea răsăriteană într o
'•""- silinţă de alungare a Turcilor din Europa, sub

celor
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I.UÎTA PENTRU RESTAURAREA. I,UI VL,kVt ŢETKS h&- TÂRGOVlŞTE, IN 1476
Reprodusă de Coust. I . Karadjn dupl loh. ilt Thuroci: Glironica Muiigatotitui Augstmtg, 1488

RĂSEOIUI, LUI V U D ŢEPEŞ CU TURCII
Oricât de inafi controverse ar naşte între istorici,

figura degenerată a lui Vlad Ţepeş, cu faptele lui
de o cruzime fioroasă, puse de legendă în serviciul
ideile* morale de ordine, respect, hărnicie im lucra
rămâne cert: că locul său în şirul luptătorilor români
pe frontul creştin dela Dunăre nu se poate contesta.

Lăsând la o parte acţiunile mărunte ce îndreptă
asupia foştilor prieteni din Ardeal, cari dintr'o veche
deprindere făceau presiuni asupra Domnului din
scaun, dând azil diferiţilor pretendenţi, ne vom opri
la răsboiul său cu Moiiammed II, care se cere des-
brăcat de aureola legendei. Şi pentnică rezistenţa lui
Vîad nu s'a concentrat într'o zi şi la tui punct anumit
ca să dea o bătălie decisivă, ci a flancat tot timpul,
prin meşteşugite hărţuieli, expediţia Sultanului, ea
se va înfăţişa ca o necontenită luptă a voevo duîui rom ân.

Atitudinea lui Vlad Ţepeş faţă de Turci era aceea
de cavaler al ctucei, moştenită dela tatăl său, cu
care adesea îl confundau comteuiporanii, zicându-i
«Dracul» sau «TMculea». Nu luase tronul cu ajutor
turcesc, cum greşit socotesc unii, ci ca moştenitor
legiuit, susţinut de o partidă boierească împotriva
altei partide din jurul Dăneştilor, asupra căreia se
năpusti el cu exces de cruzimi pentru a-şi întări
poziţia, dar poate şi ca rasbunător al măcelului în.
care pierise tatăl şi fratele său mai mare. In luptele
pentru domnie de atunci nu lipseşte şi furia ven-
detiei din clanurile primitive.

El scrise regelui Ungariei încă din August 1456
că svrea să urmeze politica luiMircea "Vodă», ceea ce
însemna alianţa cu regele pentru deplina neatârnare
a ţării şi, după mărturia lui Chalkokondylaa, prin
întocmirea unei gărzi -personale, a unei curţi credin-
cioase şi prin decimarea partidei adverse într'un
timp scurt, Vlad Ţepeş «foarte mare înoire a făcut
în Valahi a». El «şi-a ales voinici înarmaţi cu suliţe
şi i-a rânduit păzitori pe lângă sine», ca opricina
lui Ivan cel Groaznic, şi«i-a îmbogăţit cu averile celor
ticîşi ». Intre ei, spune acelaşi că erau şimulţi Unguri.

încă din 1458, dupfi unele ştiri, 'f epeş, numai cu 5 .ooo
Români şi Unguri, surprinde o trupa duşmană, care
ocupase o cetate din ţara lui; « din 18.000 n'au scăpat
decât 8.000, restul fiind tăiaţi sau înnecaţi», iar izbândii
produse o panică enormă în Constanţinopote, Iu
anul acesta Vlad strânsese legăturile de prietenii!
cu regele Matei Corvin, peţind pe sora acestuia.

Peste trei ani, Moliammed II vrând să pună ordine
la Dunărea de jos, ceru lui Vlad sâ rupă legătura
cu regele şi sâ vină să se închine în faţa lui; totodor.it
tributul era sporit Ia 10.000 galbeni şi se adaogă, —
ceva neobişnuit, care însemna ispăşirea ţării pontai
revolta deghizată, —-500 de copii pentru oastea de
ieniceri. «I-a răspuns Valahul (zice Dukas) că banii
îi are gata, dar pruncii nu-i poate da şi peste piitinţă.
îi este să vină el în persoană », Văzând că Vlad nu
se supune Sultanul încearcă sa-i înlăture ptiu
viclenie şi însărcina pe Hamza Paşa şi grecul
Catabolinos sa-i întindă cunoscuta cursă dela Gitir-"
giu. Mai şiret decât grecul, 'Vlad prinde el în cursul
pe cei doi şi pune chiar mâna pe cetatea Giurgiu,
Ştiind apoi ce înseamnă mânia lui Moliammed I I ,
Vlad se grăbi să-şi ia o răsbtinare cu anticipaţie
asupra Turcilor, cât mai scump plătită, care SiS-1
consoleze până în ceasul din urmă. Fiind încă toiul
iernei, spre auul 1463, trece Dunărea pe ghiaţă, şi
supune malul drept, până la Chilia, în jos şi iar în suss
până Ia Rahova, unui pârjol şi măcel cum nu se mai
pomenise; arse multe târguri, oraşe, cetăţi şi sate
şi odată cu ele toate «vadurile», adică, schelele de
atunci ale Dunării. El scrie regelui Matei Cotvm
dându-i raport amănunţit ca un han tîltărăsc, de ca-
petele tăiate în fiecare loc, făcând laolaltă vreo 24,000 \
apoi ceru ajutor armat, ca să nu piară ţărişoara
(regniculum), căci ar fi «spre paguba tuturor
Creştinilor».

Expediţia sultanului din 1462

Furtuna răzbunării se pregătea de zor, totuşi Vlad
rămase singur, iară cel mai mic ajutor dela rege sau
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(lela Ştefan Vodă, care-şi luase scaunul cu ajutorul
său. Avea mimai şapte sau zece mii ostaşi călări, la
cad adilogâiul cete de ţărani — căci De Thomasiis
spune că « oastea lui Vlad. era alcătuită din ţărani t>—
se ridica la 32.000 după unii sau chiar la 30.000 (după
Balbi, ambasadorul Veneţiei la Poartă).

Cu aceştia trebui să facă faţă oştirii de invazie a
Sultanului, preţuită între 150.000 (Dukas) şi 250,000
(Ciuuk(ikontlytiis). Thomasiis, care cred că uitase de
marinarii ce senliorau cu bărci pe Dunăre în jos, şi cei
cari venenu j,<. marc, la Chilia, cu 35 corăbii mari
ţji i/î" huiţii num, dii cifra de 60.000, Oricum, «oastea
e r a li «si i l e u n i r e \ji a d o u a
ca marinie după mt care
cuprinsese ConsLuntino-
poleii » spune unul clin
povesl i lorii expediţiei.
Nu mai încape îndoială
asupra scopului acestei
impunătoare expediţii de
ii transforma, în caz de
biruinţă, Muntenia înpa-

iV,
Vlad îiuvivă mai întâi

să împiedece trecerea Du-
nării, povestită pe larg
de ienicerul sârb Constan-
tin ile * isltoviţa, martor
oculiii' »l campaniei, care
£ugi în ct'le din urmă. dela
Turci şi HC adăposti în
Polonia. « Cum înnopta,
intniiăin în luntri si nu
Ifiwiruin în josul Dunării,
deiuireând pe malul opus,
«•vii unii sus de tabăra
lui Votiit. Aşezând acolo
tunurile în jur, ne-ain
(K'olit eu 1111 şanţ ca să
nu ne. .supere eălăriniea

din ui noştri |K'st:e 1 hi-
nare, Irmirilni pe ceilalţi

Când tontă pe-
fu t recută

ustfd, în^inimUMie îna-
intam inert asuprii oştirii lui Diacul, cu tunuri şi
uite urme, Opiiudune aşezăm tunurile, dar până să

la acei stn, duşmanul ne ucise vreo 300
Mult se întrista Sultanul văzând de pe

De bună seamă, şi în timpul lui Mircea tot aşa
se făcea trecerea Dunării de către Turci, înainte de
a stăpâni un «cap de pod» ca Giurgiu sau Tur nu,
care să le asigure trecerea.

^îndată oastea lui Vlad pieri ca o nălucă în codrii
bătrâni, hotărîtă la un răsboiu de uzură şi hărţuială,
metoda Fabiană, ce aplicase şi Mircea la 1397 şi mai
târziu atâţia din Domnii Românilor.

Populaţia fu pusă la adăpost; <i Românii s'au retras
în cetăţi şi munţi, imde el poruncise încă de mai
înainte să se adăpostească femeile şi copii, împreună
cu multe provizii» (Thomasiis). «Porunci supuşilor

săi de s'au tras la locuri
strimte şi în păduri şi,
arzând ţarinile, vitele
le-au mânat la munţi, spre
Unguri şi Alaiii (!) iar el
a'a aşezat cu oastea în
desimea codrilor şi venind
Sultanul cale de 7 zile,
nici oameni, nici vite,
nici de mâncat, nici de
băut n'a aflat» (Du-
kas).

La început, având pro-
vizii, Sultanul n'ar fi stri-
Cdt nimic « ci mergea fără
grijă şi îăra pază. câtre ce-
tatea în care Românii
aşezară femeile şi copii,
pentruca nimeni nu-i sta
împotrivă. Numai cei ce
se depărtau de tabără
erau ucişi de Români».
Auzind apoi că Ungurii
strâng oaste ca să-şi apere
marginea, «împăratul a
purces mai înlăuntru şi
acuma toate le ardea • şi
prăda câte îi veneau îna-
inte. Spahiii duceau în
tabără câte puţini robi,
dar mai mulţi piereau
dintre dânşii, când se de-
părtau de tabără» (Chal-
kokodylas).

Atacul de noapte

După acelaş povestitor, o parte din oşti era tri-
measă de Vlad ca să susţină apărarea cetăţii Chilia,

ţărmul opun f/tihiliu cea Mare şi nepntâudu-ne veni asediată pe apă de flota lui Mohammed iar pe uscat
în ui litiu1; se temea foarte mult să nu-şi piardă toţ i de Moldovenii lui Ştefan. Brăila, oraş de lemn, fu

ars de Turci, dar Chilia rezistă biruitoare până la

mţ 'fui'i ma,\ TÂRGOVIŞTR
ttc]Hinluail (li: CoiiHl. I . Kurnclja ciupii Maltlt. Hupluj/, Slrasstmrg, 1500

ujutiti1;
ienicerii, etici el nu trecuse- 1 Hmărea. Văzând că sun-
tem niiici'lîinli mereu, no grăbim a respinge pe dtiş-
nieiii, având pentru aceasta 120 tunuri mici, din
ctire împusjWiiKl neîncetat; îndepărtarăm oştirea lui
Vmlit, Apo'i stăf urăm pe loc să ne asigurăm. După
niwu Sultanul ffU:n «ii ticnea dincoace altă oaste
pwk'.strii nit iui Iii nsupi; itir Dracul, văzând că nu
mtii poate? opri trecerea, se retrase dinaintea noas-
trit. Atunci însuşi Sultanul trecu Dunărea cu toată
pnak'ii iji no dădu 30.000 de zloţi».

urmă. Dela un timp însă Vlad pierzând răbdarea,
sau nu ştiu din ce motive, plănui două atacuri de
noapte asupra taberii împărăteşti, «Turcii, înaintau
cu mare teama şi băgare de seamă, ferindu-se de
Vlad, spune Balbi; dar nu se putură păzi aşa ca
Valahii să nu le facă mari pagube. Când Turcii se
apropiau de munţi, Dracul, cu aproape 30.000 atacă
tabăra în două rânduri, făcându-i mari pagube, iar,
a doua oară, dacă Turcii nu erau preveniţi, se ţiue drept
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sigur că le-ar fi produs o grozavă panica. Diutre la împărat, pe toţi i-a tăiat» (Chalkokondylas}, Ieni-
Valahi au pierit 5.000, din Turci 15,000»,

p p ţ (
cerul sârb spune că numai câteva sute s'ar fi prins

i i d iPe scurt, vorbeşte de un singur atac, ienicerul sârb: atunci şi Sultanul «a poruncit să-i despice».
«Deşi Domnul român avea oaste mică, şi noi ne
ţineam totdeauna- cu multă pază, înaintând cu mate
frică şi ntâind nopţile prin şanţuri, nici aşa n'am
putut să ne asigurăm căci, într'o noapte, lovindu-ne
Românii, au măcelărit oameni, cai, cămile, au ucis
Turci câteva inii, iar când Turcii, goniţi de duşman
alergau îndărăt, noi ienicerii îi respingeam şl-i uci-
deani, pentru a nu ne pierde din cauza lor. Astfel
mari pagube avu Sultamu».

Un atac de noapte executat în deplina cunoştinţă
a topografiei taberei turceşti, cu scop de a ucide pe
Sviltan, «una din''cele mai interesante episoade ale
istoriei militare a "Otomanilor» (lorga), nu se putea
executa fără spionagiu de mult risc şi iscusinţă. «Zic
unii că Vlad în-
suşi a intrat în
tabăra turceas-
că de a cercat
şi a văzut cum
stau toate » dar
lui Chalkokon-
dylas, care a
auzit-o, nu-i vi-
ne sa creadă şi
i se pare că Vlad
singur «ar fi
scornit aceasta
ca să se arate
îndrăzneţ*. «To-
tuşi, Vlad, zice
el, se apropia
ziua de tabără
şi însemna cu
ochii corturile
ostaşilor şi ale
împăratului şi

LUPTA IN NOAPTJÎ INTRE MOHMIMED ŞI VI(AD

Pictuiâ de THeottor Aim»

Pădurea âe ţepde la Târgovişte

Acelaşi povesteşte că Sultanul înainta spre Tftr-
govişte, de data asta cu mai multă supraveghere, dar
n'a intrat în cetate, deşi i s'au deschis porţile, cre-
zând-o deşartă ci, mergând mai departe, pătrunse
într'o vale lungă de 17 stadii şi lată de 7, unde i se
deschise cea mai fioroasă privelişte, pădurea de « furci
şi de ţepe încărcate de bărbaţi, femei şi copii», ca vreo
20.000. Acest povestitor nu recunoaşte turci între vic-
time dar un altul mai demn de încredere spune
că în acei «pari nenumăraţi şi împlântaţi în cari,
în loc de poame se atârnau trupuri», Sultanul
văzu, «la mijloc pe Hamza, îmbrăcat în vison mo-
horît şi înţepat. Spăimâutat de aşa vedenie, Sultanul

în noaptea ce
veni şi-a ocolit
tabăra cu şanţ
bun şi a rămas
înocol»(Dukas).
Acesta poves-
teşte că urmă
iui atac de noap-
te, descris în li-
niile celui din-
tâi, după care
Sultanul o cu
ruşine s'a întors
la Adrianopole».
Este o confuzie
însă cu luptele
din urmă. Vlfld
se ţinea şi aici
de oastea duş-
mana «prinzând
şi tăind pe că-
lăreţi şi azapi

T,A. I.UWINA

piaţa taberei. Vlad avea până la 10.000 călăreţi, când se depărtau de tabără», dar nu credem, să
alţii spun că 7.000. Cu aceştia a năvălit într'o noapte fi plecat tocmai acum, la Chilia, cum spune Chal-
în oastea turcească şi mare frică a.băgat în Turci kokondylas, spre a lupta contra lui Ştefan, lăsând
cari credeau că nu ştiu ce oaste mare străină a şase mii ostaşi să hărţuiască pe Turci,
venit asupra lor.̂  Când a intrat Vlad în tabără, Ultimul act al expediţiei se lămureşte mai greu
întâia dată 1-a. întâmpinat oastea din A.sia dar decât desfăşurarea ei de 'până aci. £ste foarte pro-
luptau'a ţinut mult, căci fugăriţi Asîanii s'au tras babil că hotărîrea de plecare o luă Sultanul în urma
înapoi. Vlad având cu sine lampade şi făclii a- unor noui lupte, pe care ienicerul sârb nu le ştie (el
prinse, în rând mergea spre cortul Sultanului, dar nu ştie nici de pădurea cu ţepe), dar ele rezultă din
ostaşii săi au greşit şi au mers la corturile vizirilor raportul lui Balbi, care ştie de două atacuri, din
Mahomed şi Isaac unde vitejeşte s'a purtat. .. Mai Chalkokondylas cel mai amănunţit povestitor al expe-
pe urmă toţi Turcii au sărit pe cai şi lupta a ţinut diţiei şi din relaţia unui Albanez; în fine din toate
acolo mult timp. Deci înturnându-se Muntenii se gră- celelalte mărturii care lasă impresia că Sultanul a
biră spre cortul împăratului dar găsind gata pe pă- plecat îndată după o luptă.
z-itori nu mult s'au răsboit. După aceea s'au întors După Chakokondylas, Românii atacă întâi: oastea
spre piaţa taberei, prădând şi tăind pe cei aflaţi acolo lăsată de Vlad «bucurându-se şi vrând să-şi facă
şi îţi revărsatul porilor au ieşit din tabără, numai nume, îndată au năvălit peste oastea turcească 0.
puţini pierzând în noaptea aceea... După ce s'a Sultanul răspunde cu un contra-atac care dete naştere
făcut ziuă Sultanul trimese ostaşii cei mai buni cu la două lupte: Românii câştigă lupta asupra corpului
Ali-beg Mihaloghi ş io poruncă să gonească pe Mun- trimes de Sultan: «Pe Iusuf-paşa 1-a trimis sa atragă
teni, Ali-beg s'a lovit cu'Vlad şi mulţi a tăiat din pe Munteni la răsboiu; de abia ajunse lusuf la Mun-
oastea lui iar ca la 2,000 a prins vii, pe care ducându-i teni şi fu pus pe fugă de ei». Un nou corp trimete
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Sultanul, dar după cum ne asigură cl-1 N. Iorga,
rolul acestuia fu să salveze pe învins şi să asigure
retragerea îutregei oştiri: «Când fugia Iusuf, zice cro-
nicarul, 1-a întâmpinat OmaT fiul lui Turakhan care
şi el era trimis de împărat asupra Muntenilor si,
înfruutându-1 şi speriindu-1 cu mânia Sultanului, 1-a
întors din fugă şi amândoi au biruit pe Munteni...
tăind diutr'înşii ca ia 2.000,.. Aşa s'a sfârşit cute-
zanţa Muntenilor când au năvălit a doua oară peste
tabăra turcească», Chalkokondylas, părtinitor al Tur-
cilor, e singurul izvor ce caută să dea o încheiere
favorabila expediţiei lui Mohammed II, dar silinţa
lui reuşeşte să ne convingă şi mai mult de falimentul
ei succesul obţinut de cea
mai puternică oştire a lumii,
faţă de 6.000 Români în lipsa
chiar a Domnului lor, şi care
consta în «mulţi robi» şi
300.000 de vite, putea mul-
ţămi pe un cap de bandă nu
pe împăratul Răsăritului !
Dealtfel toate ştirile inclusiv
cea din urină, sunt unanime
în a recunoaşte patru fapte;

1. Eroismul lui Vlad Ţe-
peş şi eficacitatea tacticei
sale.

2. Că el nu şi-a pierdut
oastea, n'a fost învins de
Sultan şi n'a plecat din
luptă.

3. Că Sultanul a plecat
fără să câştige o mare bă-
talie; majoritate,! voaare i. r
î! arată fugind ca un învins:

<\ Ceea ce văzând Sultanul
(după al doilea atac), ridică
tabăra cu grabă şi trecu flu-
viul înapoi şi ajunse la 11
ale prezentei luni (Iulie) la
Aâri&nopole» (Balbi), Sul-
tanul ridicând atunci tabăra,
zice Dukas, şi fugind cu ru~
şine, trecu Dunărea şi se
întoarse la Adrianopole».
«Cu puţini, însă nleşi mili-
tari, Vlad atacă pe Mohanimed... în timp de noapte
şi-1 sili să apuce fuga- către Dunăre, cu mare ruşine şi
pierdere de oameni şi să se retragă din Transalpina»
(Petaucius, ungur), După ce pierduse «în număr total
50.000 de turci, văzând Sultanul că mi poate răpune
fe Domnul valah, care era apărat prin.tr'un şanţ încun-
jurat de mlaştine şi temându-se de armata ungu-
rească care venea spre a da ajutor Românilor (dar
n'a venit), se întoarse pe uscat cu o mare lipsă de
hrană pentru armată şi cai, la Adrianopole, în neo-
rânduială, cu toate ca Turcii au făcut oarecari arătări
de veselie, voind a face să creadă pe supuşi că Sultanul
se întorcea biruitor». Această ştire aşa de preţioasă
o dă un rob albanez fugit din acel oraş la două zile
după eveniment. Dar ştirile că Sultanul a suferit

Heprodus de Const, I . Knradjn după Barili. Golhan,
I,tlbock, pe In 1485

«o mare înfrângere »în Valahia, că fu «bătut cumplit»,
abundă în cronicile italiene cercetate de Xenopol.

4. Că Mohammed II, venit în persoană, cu cel
mai puternic aparat de răsboiu, n'a atins nici umil din
scopurile du răsboiu, nici măcar instalarea lui Radi!
cei Frumos, care se întâmplă după plecarea Sultanului,
datorită altui factor decât cel militar, şi anume spi-
ritului de partid politic:

« Românii părăsiră pe Dracul şi se alipiră de fratele
său. Dracul fugi în Ungaria la Matei Corvin, care
pentru relele lui fapte îl aruncă la închisoare, încre-
dinţând ţara fratelui lui Dracul, Mohammed ne
retrase», Aşa încheie povestirea sa ienicerul turc,

care nu ştie multe episoade
şi Ie confundă pe cele din
urmă.

Adevărul este cum spune
Balbi, că desbinarea se pro-
duse după ce Sultanul trecu
Dunărea: «El lăsă la hotarul
Valahiei pe fratele lui Dra-
cul, cu oaste turcească,
pentru a încurca spiritele
Valahilor, dacă ar voi să
părăsească pe Dracul şi să
se dea în partea celuilalt,
Acuma se zice că 4.000 de
Turci au fost prinşi şi puşi
în ţeapă», deci o victorie
asupra trupelor lăsate de
Sultan, în ţară, ceea ce în-
seamnă că Ţepeş nu fu pă-
răsit îndată de ai lui. Tot
aşa spune Chalkokondyîas,
dar mai pe larg: Sultanul
«trecând Dunărea, a lăsat
în ţară pe fratele voevodului
Vlad, pomneindu-i să vor-
bească cu Muntenii şi să cu-
prindă ţara şi să ajute pe
Turcii din vecinătate. Iară
împăratul Mohammed s'a
întors drept la Adrianopole.
Vlad, văzând că Muntenii
au trecut la frate-său şi ştiind
ca nu va isprăvi ceva bine,

pentrucă prea mulţi ucisese mai înainte, a fugit la
Unguri».

Mohammed II avu în 1462 aceeaşi situaţie de învins
ca şi Baiazid I la 1394. Amândoi veneau cu gând să
anexeze Ţara Românească, dar şi unul şi altul recurg,
in extremis, la calea piezişă, a politicii de răsboiu, la
desbinarea prin intrigă a adversarului biruitor, unul
ajutând la răscoală pe boierul Vlad, altul aducând
pe Radu cel Frumos,

Vlad Ţepeş recâştigase deplina independenţă, în
scurta lui domnie; ameninţată cu totala desfiinţare,
Ţara Românească e salvată prin rezistenţa lui eroică,
dar pacea cu Turcii, condiţie necesară a viabilităţii
Statului român, îi impune reluarea relaţiilor tribu-
tare, care amintesc în tradiţia istorică despre <i a doua
închinare», în jurul anului 1462.
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BÂTAI.IA, DSÎÎ.A. BAIA, I46J
Reprodus de Coflst. I . Karndja, după /oft. (ie Tlturoex: Cliroulcn Hungarorum

BĂTĂLIILE I.UI ŞTEFAN CEI, MARE

Un român, fiul marelui erou al Creştinătăţii, primi
coroana regatului Ungariei, pentru meritele tatălui
sau. TTobilii. nu se înşelară în alegerea lor, căci rega-
litatea lui Mateiaş Coryin înseamnă apogeul puterii
politice şi expansiunii teritoriale a regatului apostolic,
şi, prin căsătoria Ivii cu. o. italiancă., intrarea rega-
tului în ritmul Renaşterii italiene.

Bl a continuat îăsbonu cu Ţuicii mai ales în
Bosnia, regatul şt mai ales Transilvania fiind tt-i apă-
rate de primejdia turc& prin eroismul celor doi Domni
români, Vlad Ţepeş şi Ştefan cel Mare, faţă de cari
n'a ştiut să fie recunoscător. Pe Vlad Ţepeş, 1-a lăsat
până la urmă fără ajutor, iar pe Ştefan cel Mate 1-a
provocat dând adăpost în Secuime lui Petru Aroti,
duşmanul "său de moarte

Starea de răsboiu cu Ung aria se declară prin nă-
vălirea lui Ştefan în Secuime (1461), spre a pune mâna
pe rivalul acjhiiât acolo; ea duse la tiu conflict şi cu
Vlad Ţepeş,.aliatul Ungariei, pentru Chilia, atacată
în 1462 şi cucerită în 1465, întărind astfel hotarul
Moldovei dinspre Turci cu o cetate aşa de puternică.

O răscoală a stărilor din Ardeal, ca s& detroneze
pe Matei, dai potolita eu. uşwinţă, îl flcu să bănuiască, •
acolo mâna lui.Ştefan, Mândria regelui mai era jicnită
de legătura lui Ştefan cu Polonia şi de refuzul acestuia
de a i se închina, •« Volnicia » lui, cum xice Ureche,
adică independenţa, îl supăra mai mult pe rege, cum
spune şi Boafiniu.

Bătălia. Ada Baia

Pornită la 1467, în toiul iernii, de Matei Corvin,
era a treia.încercare a regatului vecin de a suprima
neatârnarea Moldovei, spre a o reduce la rolul de
Stat clientelar. Tactica era: o surprindere de aceea
lese el, ca şi Sigismuud la 1395, anotimpul cd mai
greu. ."El pomi cu 40.000, oştire aleasă din Ungaria
proprie, cu nobili ardeleni daT fără ostăşimea română
a tatălui său, pe care o lăsase în părăsire, şi crt

boemul loan Giskra, meşter, în răstooaîe de asediu.
Invazia se făcu în Noemvrie prin pasul OituzuTui,
având ca ţinti capitala, «prăpădind şi arzând silea
la scaunul Sucevei» (Ureche).

In curs de zece ani, Ştefan îşi organizase oştirea:
« nu numai pe boieri şi ostaşi, ci şi pe cei proşti încă
îi deprinsese la arme—-spune Dlugoş— învăţând
pe fieştecare cum. să-şi apere patria; dacă afla, ca.
vreun ţăran nu are săgeţi, arc şi sabie, sau mergea
ia. tabără fără scule, aceluia firâ îiiila. îi tăia capul».

Neavând însă oaste prea mare adunată (vreo
15.000), el aplică pe de-a'ntregul învăţătura răsboitilui
care izbândise aşa de bine lui Ţepeş, anume: primirea
duşmanului la hotar cu atac şi retragerea sistematică
cu hărţuieli neîncetate pe drumul de invazie, apoi
atacul de noapte prin surprindere.

Sugestiva e descrierea expediţiei la cronicarul
polon Dlugoş: «Trecând munţii şi plaiurile, regele
sosi la Trotuş, pe care~l arse şi merse pe lângă munţi
până în Bacău, în târgul Roman şi în .Neamţ. Pe
toate, dimpreună cu satele de prin prejur arzândil-le,
tot pământul locuit şi lucrat 1-a umplut de ucideri.

. ...Deşi 1-a întâmpinat la Trotuş Ştefan. Vodă,
cu oastea, totuşi.,, n'a îndrăs'nh a se lovi cu toată
oastea'ci, prin curse pe regele M^tşiaş rău 1-a supătat
în 40 de zile, opriiidu-1 şi de la jefuirea mai departe ».
Mai frumos însă o povesteşte însuşi domnul, într'o
scrisoare către regele Poloniei: « Am adunat ostile
noastre şi am trecut întru întâmpinarea lor. Şi le-ani
ieşit înainte prin munţi şi tn'cim, luptat, cu ei în câmp
deschis şi la ape. şi'unde a fost nevoie, fiindcă, iubite
craiu, a foast oaste laţe. Şi ei, îndată ce au năvălit
fa Trotuş, cum au intrat sub munte au pustiit şi
prăpădit şi au ars foarte crud, dâud ioc la .cetăţi, la
oraşe şi ucizând copii şi pângărind sfintele biserici şi
săvârşind multe fărădelegi, care nu numai nu se pot
spune dar nici măcar închipui şi pe_ care nici păgânii
nu U-ar face azi, nici Turcii, nici Tătarii. Şi au ars
Tratuşul şi Bacâul şi Romanul şi au trecut mai
departe şi noi după dânşii; şi am avut cu ei luptă zi
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JJ noapte, pe orice vreme, timp de 40 de zile întregi,. .
şi uit ars Neamţul». . .

După un popas de 8 zile la Roman, oastea regelui
sosi în câteva zile la Baia, unde vru să-şi facă o
tabără întărită, do unde să asedieze Suceava care
nu era departe. Şteiun, care-şi pusese tabăra «la o
leghe mai jos, întru Moldova şi'Şorrmz», hotărît sa
dea luptii decisivii, «Kâutiind-~ cum zice Dlugoş —
t-ă a vi; nit 1 impui când cu puţini s\\ bată pe cei mulţi,
I fişând mii si sarcinile în tabără, mimai pedestru şi

li
;i venii

pedestru şi
la Haia şi uprinzând oraşul de câteva

tn 15 ]>e<viuvrie, noaptea, a năvălit peste
I'iil'.tni if\ a ţinui, bătaia amestecată până în revăr-
satul zorilor ».

Duşmanii fură loviţi prin surprindere, la o zi după
aşi'/.iiroa lor în Haia, pe înserate, când se aflau la
masa, beme-betuiud fără grijă cu vinul din boloboacele
desfundate alo târ-
gului. Regale, după
mărturia lui Bou-
f inhi , s ă r i ciula
ninsă, pe nomân-
ciite, lăsuml [>(.' cur-
teni să p e t r e a c ă
mai departe, spre
a Iuti masurile ne-
ce.stu't.1 <!<• apărare,
cftcl, MpiLiie i-ioni-
carul Ureche, «cu 111
nu aven nici o ^rijă
de nici n paito, Ift-
sflmliH?i <niHt(.'ii fără
nici o] MI zii, la bău--
tiiriţiln pritKÎ, unde
iivAnd IjîLiîfmi Vodă
ştint şi. priu/flnd
limbii {ti|>ii>iii) Marţi

i
ÎJTlţFAN CBT, MARR ŞI DOAMNA MA1UA

I'ruHt;ft dt'ln îiiittiflstlFcsi Sf, Iile Doiunesi: clin Suceava

noaptea,
15, nu (ijiriiis târgul
UHiipm lor, <:And ei
crini fiiru nici o grijii». Honfiniu, istoric de curte
iii rodini, tiwiinde înfrAnfţerai lui, dar recunoaşte
cR1. «în ua-u t«H\y>tt'. s'u luptat nud mult pentru
SL'ăpucwL cil vkaţu ducat pun tril onoare». Intocinin-
dit-şi «itsU'ii în pripă în piaţa Largului şijie iiliţi s'au
liiptt.il, (.'iMU.HpiiiKiŞtt'fau, « do cu seară până în. zori»,
lupl.1t dt( Mfiliii, lănci şi topoare, «cit braţele», Biruinţa
a fowt uiiititouix!; Moldovenii avfind în faţă oastea
ri'lţnlil do putr.u ori mai mare, cu 500 de bombarde,
dar înflnciimţi d(; exemplul Domnului lor şi de mân-
ttutvu patriei pstnMuite şi batjocorite de duşman,
luptară uriUfuid un udevumt \unir valncUcus. «Că-
zniul mulţi dintre Unguri, şi mai mulţi niiatuindu-se
tic flîkftn, cruinl MuLiny rnnit în trei locuri, ci n u -
de liniarii', ru sa mi cada în mâinile Românilor, cu o
lueticii fu scurt din niijlocul luptei . . . Spun că zece
mii de Unguri iui pierit în bătaia aceea» (Dlugoş).
Ştiruu st; lîunfifitiîi de. Ştefan care arată că a pus «să
lidime uinvilu » trupurile, o în niuuăr de 7.000 şi sunt
mulţi înrit 11 diror oase mi n'au adus încă». Prada de
lashoiu fu tumrinîi: «Iti-aiu prins, spune Ştefan, toate

si corturili.' şi fel du fol de- tunuri, de unelte,

de puşti mari şi mici, pe toate ». « Partea cea mai mare
a armatei s'a salvat prin fugă » (Dlugoş).

Rămăşiţele oastei fugare, scăpate în zori din măcel,
se ^ îndreptară peste culmi, de-a-dreptul, în Ardeal
Ştirea că Ungurii «aflând drumurile încurcate cu
arbori, tăiaţi de Moldoveni, au ars carele şi bagajele
şî îngropând în lut 500 de bombarde, ca să nu s e

poată folosi Moldovenii de ele» este născocită spre
a ascunde pierderea lor în bătălia dela Baia, ceea ce
ar fi însemnat recunoaşterea totalei înfrângeri. Este
imposibil de admis ca dânşii să fi putut transporta
în fuga oarbă, după înfrângere, atâtea care şi tunuri,
peste trei culmi ce stau. în curmeziş până la pasvml^
învecinate, lipsite de drumuri practicabile.

Bătălia dela Baia însemna botezul de sânge al
tinerei oştiri a lui Ştefan cel Mare. Neatârnarea Mol-
dovei faţă de Ungaria fu asigurată pe deplin şi calea

altor expediţii un-
gare asupra ei tă-
iată pentru totdea-
una. Dar Moldova
arsă cu târgurile şi
satele ei pe spaţiul
a trei-patru judeţe,
cu paguba atâtor
vieţi nevinovate,
nu era îndeajuns de
îăsbunată. Pentru
aceasta, după un an
şi jumătate (Iunie
1469), pe când Ma-
tiaş purta răsboiu
în Silesia, Ştefan
făcu o expediţie de
pradă «ca o fur-
tună » în Secuime,
prinzând şi pe ve-
chiul său adver-
sar, Petru Aron,
printr'o viclenie, şi

tăindu-i capul. Peste două luni însă liorda Tătarilor
dela Volga, condusă de Eminec, fiul hanului Mamai,
se năpusti în Moldova (August 1469). Ştefan, adu-
nând oastea în pripă. îi surprinde în dumbrăvile dela
Lipnic şi după o fulgerătoare ciocnire, îi aruncă
peste Nistru.

Pacea cu regele Mateiaş veni ceva mai târziu, când
rănile căpătate la Baia se vindecară definitiv.

Formal, ca semn de alianţă împotriva Turcilor,
regele îi dăruia lui Ştefan două cetăţi din Ardeal:
Cheiul şî Cetatea âe Baltă.

Bătălia dela' Podul hialt

Ca atlel al lui Christos, Ştefan întrupează mai
.mult ca toţi principii spiritul timpului său. După
dispariţia lui Ioan Corvin, el singur merită «cinstea
de comandant împotriva Turcilor», spune Dlugoş,
sau de « căpitan de cruciată» cum îi zice d-1 N, Iorga.

Adresâudu-se Papei ca unui cap spiritual al lumii
creştine, îi cere să organizeze ofensiva creştină, în
care el însuşi se înrolează acum: «De aceea vă rugam,
zice el, ca, împreună cu alţi regi putermei şi principi
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să vă siliţi să nu se primejduiască Creştinătatea de
către îrmlt vrăşmaşul necredincios, pentru ca şi noi
să nu luptăm singur, ci cu ajutorul lor»,
• Putem, zice deci că răsboiiil cu Turcii s'a început
de Ştefan pentru neatârnarea Ţării Româneşti. Inau-
gurat de expediţia lui Solimau-Paşa în 1475, el con-
tinuă Tâsboiul muntean, început la 1462, printr'un
şir de acţiuni militare şi politice ce se înlanţuesc ca
im tot,

Ştefan înlocuise pe Radu cel Frumos cu Laiotă,
credinciosul său, dar cum acesta, penttu a se men-
ţine, se înţelese cu Turcii, Ştefan îi trimese împo-
triva pe Ţepelttş. Mâniat din cauza acestor intervenţii
în ţara vasală, Moliammed I I luă trupele dela asediul
Scadrei şi le trimise, în toiul iernii, contra datinei
turceşti, sub comanda lui Solimau-Paşa Eunucul,
Scopul campaniei era: să împiedece, pe Ştefan de a
răsturna pe Laiotă şi închinarea Moldovei, precum
arată cronica turcă: «să.meargă fără zăbavă asupra
Domnului Moldovei ca să nu-i dea pas sa continue
întreprinderea {asupra lui I,aiota) şi să. readucă ţara
lui în ascultarea Porţii» (Seadeddin); diipă alte ştiri,
beglerbegul Ruineliei ar fi avut ordin să aducă pe
Domn la Constantînopole,.să: ierneze la Cameniţa şi
de acolo să se arunce asupra Polonilor şi Ungurilor,
cari se băteau între ei pe timpul acesta,

Soliman trecu Dunărea pe ghiaţă în • Decemvrie»
pe la Nicopole, cu 100.000 spahii, ieniceri şv umi»,
şi ca 20.000 gloate de ţărani din Bulgaria, la cari sts
adogă Muntenii lui I^aiotă şi Tătari. Corăbiile tunvijti
veniră din nou să atace Chilia şi Cetatea Albii, In
faţa unei oştiţi aşa de numeroase cum nu introtiC1 în
Moldova nici una până atunci, Ştefan, adună întreaga
lui oaste de boieri, curteni şi ţărani ce se ndiciUi J:i
40.000 Moldoveni, şi 8.000 de Secui chemaţi arninie
în ajutor, şi 18.000 Ardeleni.

Gerul Bobotezii' îmbrăca dealurile Moldovei în
veşmânt alb şi pod de ghiaţâ peste ape. Pe un
aşa de aspru, Ştefan renunţă la metoda urmăririi
hărţuielii duşmanului.

Mai întâi s'a devastat şi ars tot ce putea
duşmanului pe calea ce apucase, prin lunca Ufit1-
ladului. «Astfel printr'un aşa pârjol şi prin pustiit
fură cuprinşi Turcii şi caii lor de mare foame»; IEI
aceasta se adaugă chinul gerului. După aceea Ştefan
alese un loc potrivit pentru o luptă de surprindere,
lângă Vaslui, între două. dealuri, \tnde a pus sfl. se
taie copacii şi i-a întărit cu ostaşi şi tunuri, de fiecare
parte câte zece.tunuri, cu ordin ca fiecare tuiVHîl
tragă şapte împuşcături»1). Acolo aşeza el ostile.

*) Scrisoare din Euda,



KDIA ROMANUÎI

\*h\»* "-1 *

s «
™ >

g -I-s
5 ,g 2
w 's w*
St fi "1

w ^ -S

O 'S «
o ^ "'

< » |
«1 w 's
si o ?
< ^ K
•s, 5 t;

7.

'I
I



MARII/R BĂTĂLII ALE ROMÂNILOR 737

în puncte bine alese şi mascate de copaci, văile mici
fiind şi ele astupate pentru a împiedeca retragerea,

In dimineaţa zilei de io Ianuarie, duşmanii se
apropie. O negură deasă învăluia pe Turci «cât nu
se vedeau unul cu altul şi Ştefan Vodă tocmise pu-
ţ ini oameni despre lunca Bârladului, ca să-i amă-
gească cu buciume şt trâmbiţe dând semn de ras-
boi vi». Amăgirea a prins căci Turcii întorc frontul
în acea direcţie, silind prin negură şi prin apă- să
sfarme pădurea din cale, spre glasul buciumelor,
o Iar clin spate i-a lovit Ştefan
Vodă cu oaste tocmita, unde
nici era loc de a-şi tocmi
oastea nici de a se îndrepta
ci aşa ei în de sine tăin-
du-se, mulţi au pierit». lyupta
însă n'a fost aşa de simplă,
nici uşoară, cum o spune
Urechi, care a scris târziu,
căci după martori oculari
{scrisoarea din Buda), Ştefan
a stat întâi de o parte cu o
ceată aleasă, pentru a con-
duce lupta care se porni din
două sau din trei părţi de-
odată, din flancuri şi din
urmă, poate. «Astfel, ai săi
au mers la luptă şi sub ochii
Domnului, îndată au fost
bătuţi. Atunci s'au descărcat
tunurile în Turci, cari erau
îtitr'o strâmtoare şi nu pu-
teau să fugă şi Secuii au
atacat din spate o aripă a
Turcilor. . şi Ştefan n'a fost
cu ei; căci el atacă cu ostaşii
săi şi cu tunurile aşa fel că
prin aceste împuşcături şi
măceluri i-a silit pe Turci
să se întoarcă, să fugă » (Seri--
.soarea din Buda). Cumpăna
biruinţei se apleca de partea
Turcilor, deci, când Ştefan
intră însuşi în luptă. « Stro-
pşi ndu-se de mulţimea Tur-
cilor cei ce erau în frunte,
aude erau şi Secuii, în mare primejdie de a pieri
venise oastea şi ar fi şi pierit de nu sărea însuşi
Ştefan Vodă în mijlocul Turcilor, cari acuma se
smiieţise cu biruinţa şi Ji'ar fi dărâmat aripile lor»
(Dlugoş). «A fost atunci un teribil măcel şi puţin a
lipsit să nu fie cu toţii tăiaţi în bucăţi şi numai
ctt mare greutate Soliman Paşa şi-a scăpat vieaţa
prin fugă» (Seadeddin).

* Şi au biruit atunci Ştefan Voevod... şi au câ?Ait
atunci nenumărată mulţime de oameni şi mulţi fără
de număr au fost prinşi de vii, cari mai apoi au fost
tăiaţi; numai pe unul îl lRsară viu, pe fiul lui Sac-
başa; şi steagurile lor împreună cu schiptrele cele
mari au fost luate — mai mult de 40 de schiptre»
(Analele Bistriţei).

MIHAI VITEAZUI, !393— IBOI DOMNUI, ŢĂK.H-S.01IÂNIÎ3TI
Portret contemporan de UinbacH, gravat de r. A, BBner. (Din

N. Jorga, Portretele Domnilor Români)

Bătălia s'a sfârşit cu urmărirea fugarilor timp de
patru zile: «Acei Turci cari n'au putut să fugă au
trebuit să moară; cei cari au fugit n'au putut trece
munţii şi s'au văzut siliţi a se întoarce la şes, unde
au fost ucişi... Şi aceia cari au fugit şi au ajuns
pâu' la Dunăre, au fost sau ucişi acolo de Moldo-
veni, ori s'au înnecat în valuri... Pe robii turci,
afară de cei mai de frunte, pe cari i-a ţinut, mai
pe toţi i-a tras în ţeapă. Trupurile celor ucişi le-a
ars, totuşi rămân câteva movile de oase, de mărtu-

risesc mărimea biruinţei la
cei viitori... Prada fu îm-
belşugată : afară de tunuri,
steaguri şi arme, luate de
.Domn, toată oastea lui din
prada Turcilor foarte s'a îm-
bogăţit cu aur, cu argint cu
porfiră, cu cai şi alte scule
de mare preţ (Dlugoş).

Biruinţa dela Podul înalt
avu cel mai larg răsunet, în
Buropa. <i Ştiri italiene, ger-
mane, răspândiră pretutindeni
vestea celei dintâi mare bi-
ruinţi în câmp deschis pe
care până atunci o câştigase
vreo oaste creştină » (Iorga).
Ştefan însuşi, trimese pri-
zonieri şi steaguri regilor ve-
cini şi Papei (4 paşi cu 36
steaguri lui Casimir), ca
mărturie a biruinţei, rugâti-
du-i să-1 ajute în răsboiul
de-abia început cu Turcii;
apoi îndreptă o misivă către
Papă, Veneţia şi toţi prin-
cipii «domni în toată Creş-
tinătatea », vestindu-i c u m
ţara lui fusese invadată de
«oştirea păgână a Turcilor
în număr de 120.000», con-
dusă de cei mai viteji viziti:
(i şi am învins straşnic pe
acei duşmani ai noştri şi ai
Creştinătăţii întregi»; arătând
că Moldova lui e poarta Creş-

Pentni care Jjiruinţă, Ştefan nu s'a mân-
ci a postit patru zile cu apă

tinătăţiî,
drit — zice Dlugoş
şi pâine şi a poruncit în toată ţara sa ca nimenea
să nu îndrăznească a-i da lui, fără numai lui Dum-
nezeu biruinţa aceea, măcar că ştiut lucru este că
biruinţa din ziua aceea Iui singur s'a datorit».

Dar în afară de laude şi glorificări, biruinţa nu-i
aduse nimic mai mult lui Ştefan. Domnul Moldovei
rămase tot singur în calea răsbunării Sultanului, care
nu avea să întârzie.

EXPEDIŢIA I,UI MOHAMMKD II
a) Bătălia dela Valea Albă

Dându-şi seama de acestea, Ştefan urzi o întensă
acţiune diplomatică, din Persia până la Roma, unde
Papa făcea mari colecte de bani din toată Europa
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«Nu ne îndoim ca, pentru legătura ce
el are cu tine, tu îi vei da tot aju-
torul de care va avea nevoie, căci
salvarea lui ajută foarte mult salvarea
ta». In zadar solii moldoveni explicată
Papei şi Dogelui că «Domnul lor întru
nimic nu e supus al regelui Ungariei,
ci e stăpân deplin pe ţara sa şi pe ostile
lui şi va continua răshoîul dacă va fi
ajutat»; ei s'au întors din Apus cu
mâinile goale.

In vara anului 1476 Sultanul pregăti
din nou marea expediţie contra Mol-
dovei cu gândul de a «o subjuga şi
a o da pe tribut unui Român, Alexandru,
ce se pretindea frate cu Ştefan» (Dlit-
goş); dat el dorea să ia şi cele două
cetăţi-porturi moldovene, care singure
mai opreau Marea-Neagră să devinîi
un lac turcesc, O solie chiar veni la
Ştefan pela 23 Martie, ceiându-i, ca
preţ al păcii: cele două cetăţi, prizo-

pentru răsboiul împotriva Turcilor. înştiinţat că nierii turci din 1475, corabia cu refugiaţi din Caffa
Mohammed II pregăteşte atacul Chiliei şi Cetăţii şi tributul pe trei ani. Drept răspuns, Domnul, îu-
Albe, Ştefan ceiu lui Casimir IV, să vie la Cameniţa, dignat că Sultanul tăiase pe cumnatul său din
când Sultanul va intra în Moldova şi să-1 ajute, în Mangup, măcelări pe prizonierii săi în faţa solilor.
calitate de suzeran, cu 2,000 pedeştri. Stăruinţele Pe când expediţia sosi la Vama, un sol dela Cazîmir
puse de sfetnicii mari n'au izbutit a scoate din toro- veni să ceară pace: intervenţia era ridiculă, dacă iul
peală pe laşul lagellon, care nu clinti nici un deget va fi ascuns o înţelegere secretă pe spinarea Mol-
în favoarea Domnului Moldovei. înconjurat de dovei.

TURCII CONSTRUIND PODURI PESTE DUNĂRE SUB PRIVEGHEREA
LUI SINAN PAŞA 1535.

Din Panoniae Historla Clircraologicn per Tkcodonim de Bry. FEimcfort, 159C

duşmani de trei părţi, iar de a patra cu acest«prieten»
făţarnic, Ştefan se vedea izolat de Creştinătate.
Silit era deci să rupă cercul de fier şi să se împace
cu regele "Ungariei fie cum ar fi, chiar cu preţul unei
închinări: la ia Iulie 1475, el semnă în Iaşi, unde
aştepta atacul Sultanului, un act de recunoaştere a lui
Matei ca suzeran, cu obligaţia de ajutor reciproc împo-
triva Tuiciloi. Matei, la landul său, îi promite un loc de
refugiu Cicenil, fără a i-1 preda decât al caz de nevoie.

Cu o lună mai înainte flota otomană cucerise
Caffa, după cate veni să bombardeze cele două por-
turi moldovene, fără izbândă. Flota se retrase, iar
Sultanul, bolnav de gută, amână expediţia.

Campania lui Mohammed II în Moldova era o
repetiţie a celei făcute la 1462 în Muntenia, Moheuu-
med. venea şi de astă dată cu 150.000—200,000 de
urci, afară de 12.000 munteni ai lui Idiotă şi 30,000 Tă-
tari ai Hanului Crimeei, vasal proaspăt al Turcilor. O
flotă puternică venea pe apele mării ca şi în 1462 să.
atace cetăţile şi să aducă provizii. Planul de rsls-
boiu al Sultanului era ca prin teroarea năvălirii
tătare şi a invaziei oştilor sale, să decidă boierimea
a părăsi pe Ştefan spre a primi pe noul Domn vasal
şi să cuprindă cele două cetăţi.

Mohammed se apropia de Vadul Obluciţei, la în-
ceputul lui Iunie şi se pare că întârzie acolo aproape

lIn cursul iernu rasboml cu Tunaist purtă şi pe 0 l t a A c u pregătirile pentru trecerea Dunării, în-p ş p
Marea Neagră — Sultanul cucerind Mangwpul cumna-
tului lui Ştefan, apărat şi cu Moldoveni — şi în

ăil S i d ă l i

lesnită numai de năvălirea Tătarilor»
Aceştia făcură două invazii, ca să atragă pe Ştefan

părţile Save! de către regele Matiaş care vestise d e l a r u n ă r e . m m ^ c â k Cetătii-Albe, respinsa
tuturor că va porni o cruciali cu forţe româneşti:
2.000 vakM-bănăţeni «cari mai mult decât orice c o n d u s ă d e d o i H a n i tia

alţi oşteni se disting ui luptele cu Turcii», Basarab- t r e c â u d p e k ş t e f ă n e ş t i
 ?

Ţepeş cu vreo 38.000 oameni şi «capitaneus» din
Moldova cu 32.000.

Bra numai un bluff, pretext de a cheltui sumele
din colecta Tăsboiului sfânt, trimese de Papă, căci
regele se măîgini la cucerirea cetăţii Şabaţ.

Când Ştefan, la 3 Aprilie 1476, ceru Papei suma
promisă, acesta-i răspunde, împodobindu-şi scrisoarea

p ţ ,
biruitor de pârcălabii de acolo, iar alta cu vreo

d d d a r a ^
d a r

g

r e s p i { Ştefan care aleargă înaintea lor cu grosul
la Dunăre numai 1000 de ostaşi. D-l
nu li s'a putut scoate doar prada d i n
însă vorbeşte de un mare avânt a l

Moldovenilor
mari pierderi

liberat de grija hotarului de Răsărit, Domnul
cu laude ditirambice, ca «tot ajutorul în bani sa ţ i n u s f a t c u b o i e r i i > m n g Q ^ c& a t u n d ( ( t o a t ă

convenit a se trimete legemi Ungariei care a ţ b i t ă d ă b i i Îconvenit a se trimete . . . legemi Ungariei, care a
porrrit un răsboiu aşa de mare cu păgânii». Papa

g ^
ţara», obosită de răsboaie s'ar fi ridicat atunci Î111-
potriva Domnului său «mustrându-1 de tiranie şi

iă
u 1 de ş

interveni totuşi la Matei să ajute cu bani pe Ştefan: cruzime» şi l-ar fi părăsit, ceea ce e cu neputinţă.
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Ştefan n'ar mai fi puttit continua răs-
boiul, căci o nstfel ele nemulţumire ar
fi dus pe boieri să se.închine Sultanului.
Ştirea e o falsificare răuvoitoare a fap-
tului că la Sfatul ţinut cu boierii s'a
acordat cetelor ţărăneşti, la cel mult
IO.OOO, un concediu de 15 zile spre a-şi
pune familiile ia adăpost după prăpădul
tătăresc, cu datoria de a se întoarce la
Dunăre «au acolo unde s'ar afla Dom-
nul, cu nu1 rinele. Din acest fapt nu re-
zultă că Ştefan 11 rămas cu toată oastea,
redvi.sîl la xeix' mii curteni şi slujitori,
pe tot timpul; campaniei şi că ţăranii
nu K'IUI mai întors la datorie. Afară de
acea trupă de elită, Ştefan dispunea
tic puteruicile străji x) aşezate prin toate
cetăţile sale, cari au rezistat victorios ata-
curilor la Chilia, Cetatea-Albă, Neamţu,
Suceava, Hotin, etc. F,l mai dispunea
apoi de cetele din ţinuturile neinvadate,
pe cari le organiză ca trupe auxiliare

BĂTĂr,IA DEI.A PODUI, GIIÎRGIULTO, 1595
Din Panoniae Hlstoria Clirouologtea per Theodorum de Dty. Froncfort, 1556

spre a pârjoli regiunea năvălită şi de a supraveghea încât şi caii sufereau, căci praful le intra pe nări».
pe duşman, tăindu-i contactul cu populaţia. In cel S'ar crede că e o luptă cu gaze asfixiante, Cronica
mai rău caz, Ştefan dispunea în acel moment de lui Seadeddin, vorbind de arderea ţării, completează
25,000 ostaşi •—Angiolello spune că avea eu sine
20.000, deci fără cei din cetăţi.

C11 aceştia avu să facă faţă Ştefan cel Mare unei
oştiri de invazie de cinci ori mai mare. El se opri
eu tabăra în Vaslui aşteptând pe ţărani şi atacul
Sultanului.

Sultanul trecu Dunărea la începutul lui Iulie pe
cinci poduri de vasei şi apucă pe lunca Şiretului,
spre a fi condus de Idiotă, care venea cu Muntenii
şi cu provixu1, către Suceava, ţinta expediţiei. Văzând
Ştefan ca iut-1 poate atrage pe valea Bârladului,
iest înaintea lui la Bacău. Atunci organiză el acea
pustiire a localităţilor din calea duşmanului, în lunca
Şiretului, arzând pe mare lăţime, tot ceea ce putea
folosi duşmanului, ascunzând în depărtări de munţi
şi codri, familiile cu avutul lor şi hărţuind, după
metoda lui Ţepeş, aplicată de el şi în campania lui
Matei Corvin, coloanele turceşti în mers ca să nu le
dea voie să se răsfire prea departe după jaf. Avem
un izvor din tabăra duşmană care o adeverează,
Angiolello, secretarul Sultanului, care însoţi expe- până căni tabăra nu era formată şi asigurata din
diţia, şi apoi i>e istoricul Dlugoş, care avu ştiri dela toate părţile i.
nmrtori oculari. «Ştefan, zice prinţul, s'a gândit să Cumpănind lucrurile cum se cuvine, oricât de
bime în alt chip... trimiţând poporul la munţi,... răsunătoare şi dureorasă fu înfrângerea lui Ştefan
tăind toate grânele, dând foc la ierburi, astfel Sul- dela Valea Albă, lupta ce s'a dat acolo se dovedeşte
tamtl care crezuse că va găsi ţara bogată în grâne că nu este singura acţiune militară din această cam-
si păşuni, rămase înşelat căci o găsi goală de oameni». P « ^ şi în orice caz lupta care a decis de soarta
îar dovada indiscutabilă că operaţia se făcea, numai răsboiului. Iar dacă respingem legenda ce s a format,
undo era nevoe, sub nasul năvălitorilor, şi încă de * <*ţUe <k ^ . . • M* ™f*> care numai
cete bine instruite, cu o desăvârşită artă, o avem spre lauda voevodului nu^ste, cândd avea^ nevoie
îu descrierea aceluiaşi: «Peste tot locul se ridica

tăciuni, care afuma aerul şi ori de câte ori
în ciuirtire, eram toţi negri pe faţă şi baine,

, ţ ă i , completează
tabloul: «multe zile rătăciseră (Turcii), prin câmpii
aceia grozavi, culcându-se în praf, având spini în
loc de saltea şi perne şi multora, de praf li se umfla-
seră ochii în cap», Va fi ajutat şi aici seceta, precum
la Vaslui, ceaţa.

A treia operaţie de usură a duşmanului, hărfuiala
prin contact zilnic cu oastea lui, confirmată de aceiaşi
martori: «Inturnându-se Ştefan dela goana Tătarilor
— zice Dlugoş — mai cu inimă s'a apucat de Turci,
dintre cari pe mai mulţi a tăiat când treceau Dunărea
cu luntrile. După aceea, din păduri, unde se trăsese
cu ai săi, lovindu-se c« Turcii, mai ales cu cei ce se
risipeau pentru aprovizionare, în lupte izolate îi bătea
şi scăpa din lupte biruitor şi superior; pe Turcii cei
robiţi nefăcând vreo alegere între dânşii sau de vii
îi jupuia sau îi trăgea în ţeapă, până când a împărţit
Turcul mulţimea oştilor sale,..» adică până în ziua
bătăliei din 24 Iulie.

De frica Moldovenilor, spune AngiolellOj «Sultanul
nu descăleca, iar trupele nu ieşeau din rânduri,

f i i di

de luptători pentru a continua răsboiul, pe care nu
putea să-1 creadă pierdut, atunci, prin o singură
neizbândă, desigur că biruinţa Sultanului dela 26
Iulie 1476 pierde tot caracterul ei catastrofal. Cu
toate acestea nu vom cădea nici în exagerarea con-
trară, de a admite paguba de 200
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adera, cum face Ursu, «un episod fără importanţă »,
luând ca bune numai ştirile dela doui informatori.

S'ar pune întrebarea: ce 1-a făcut pe Ştefan să se
oprească la Valea Albă, spre a înfiunta un duşman
de cinci ori superior, când putea să continue meto-
dele de până atunci E greu să ştim adevărul; spre
a ridica poate moralul de luptă al întregei ţâri, spre
a opri intrarea Sultanului în Suceava? Nu ştim.
In aceleaşi împrejurări, Vlad Ţepeş dăduse atacul
de noapte asupra taberei turceşti. Ştefan n'a crezut
că ar putea să repete ceea ce el însuşi întreprinsese
la Baia; de data aceasta el n'a pregătit o adevărată
cursă, ci numai un atac prin surprindere, din care
a scontat o derută a duşmanului. După Ursu, pă-
durea fortificată de Ştefan, pe un platou cu şanţ foarte
adânc împrejur şî val de trunchiuri de copaci şi mă-
răcini, era o adevărată fortăreaţă cu loc de retragere
spre munţi,
p r e v ă z u t ă
şi cu foarte
« multe tu-
nuri mai mari
sau mai mici
a ş e z a t e pe
caTă.
• Avantgar -
da condusă
de Soliman-
Paşatăbăvîse
la 5 — 6 km
departe de
tabăra mas-

, cată a Mol-
dovenilor în
ziua de 25
Iulie, când fu
atacată vigu-
ros de Ştefan:
«Pe la ora
9-a din zi (3
d.a.) a ieşit
Domnul Ştefan din ascunzişul său şi puse pe fugă
oastea lui Solimau, ucise câţiva, şi urmârindtt-i pân'la
corturi a băgat groaza în avantgardă, Paşa încă-
leca repede şî merse asupra lui şi s'au încăierat şi
au căzut morţi şi din o parte şi din alta. Insă fiindcă
Paşa Soliman avea oaste mai numeroasă.şi necontenit
îi veneau ajutoare, Domnul Ştefan se văzu silit a se
retrage în pădurea sa întărită, unde sta nevătămat
şi se apăra cu artilerie şi făcea mari pagube Turcilor,
cari se retraseră » (Angiolello). Astfel se închee cu
izbândă prima ciocnire; învinsul dela JPodul-Iualt
primea o a doua înfrângere.

Bătălia botărîtoare, cu grosul oştirei, se dete a
doua zi, la 26 Iunie, «Inşirându-şi armata în linie
de bătaie, a doua zi, la răsăritul soarelui, Sultanul
înconjttră poalele acelui codru (întărit) cu leii săi
inimoşi şî răsboinici, începu bătălia cu focurile de
tun şi săgeţi». Dar când- ei ajunseră pe malul pâ-
Tâuhii din faţa taberei lui Ştefan, Moldovenii, cari
ar fi fost acolo vreo 20.000, după Angiolello, «vă-
zând asaltul" oştirei musulmane, detereă şi ei foc cu

J,U1?TA DBI.A

tunurile lor de se cutremură pământul . . . Intrarea
în codru fiind închisă, nimenea nu cuteza să înain-
teze, nici cliiar ienicerii al căror obiceiu era de a face
scut'din piepturilor lor împotriva artileriei şi a muşche-
tarilor duşmani, nici chiar ei nu puteau rezista ful-
gerării tunurilor, ci cădeau cu faţa la pământ))
(Seadeddin).

Cât timp a durat bătălia, sau mai curând asediul
— căci după Dlugoş «Turcul a înconjurat de toate
părţile pe Ştefan Vodă*—nu se ştie. Mustrând pe
aga' ienicerilor, Mohammecl II cu buzduganul în
mână pătrunse între luptători, unnat de gardă,
în momentul când artileria moldoveana amuţise ne
mai având încărcături. « Cuceritorul —- (Sultan), zice
altă ştire turcească, atacă înainte da căderea nopţii»
şi dând asalt asupra întăritorilor, pătrunse mlăuntni;
urmează măcelul, în care de sigur s'au dat jertfei

cetele puse
ca să aco-
pere retrage-
rea oastei,
<i Am pus pe
fugă pe Dom-
11 ui Ştefan,
i-am luat tu-
nurile şi l-am
urmărit în
•pădure. Şi au
fost morţi 200
de inşi)) —sti-
ce niartorui
ocular Angi-
olello — şi
prinşi cam
800.. . S'au
luat multe
care, şi dacă
11'ar fi fost
pădurea dea-
să şi întune-
coasă, din

cauza înălţimii copacilor, puţini ne-ar fi scăpat »...
Dlugoş dă aceeaşi cifră de morţi şi continuă: «Cei-
lalţi aproape toţi, acoperiţi cu felurite răni, s'au
retras împreună cu Ştefan, care s'a rezervat •pentru
viitor şi pentru împrejurări mai bune, pe care î
le-ar aduce soarta. Nici Sultanul u'a. avut victoria
fără pierderi de vieţi, căci Ştefan şi ai săi s'au luptat-
cu atâta vitejie, cât se spune că au căzut aproape
30,000 Turci». Pară precizări, ai noştri arată un
dezastru: «şi căzură ocolo, mare mulţime din ostaşii
moldoveni (inscripţia din Războeiri), «şi căzură
acolo vitejii cei biini şi boierii cei mari, nu puţini
şi feciorii cei buni şi tineri şi oastea cea bună şi vi-
tează şi chiar ̂  şi feciorii husari se înnecară atunci»
(Analele Bistriţei); nu mai adăugăm ce spune Ureche
căci e o evidentă exagerare. Cu atât mai puţin
vom lua seama Ia diiirambele cronicilor turce, care
vorbesc de «văi prefăcute în munţi de trupuri»,
de «minarete şi turnuri făcute din capete», căci
sunt puse la punct de secretarul Sultanului, care
văzu numai 200 trupuri! Adevărul stă la mijloc.

IÎJTRTÎ SINAX PAŞA Ş[ MIHA.I, 16
Gravura italian! eoutemporauîi. ColeeUa Academici Romftuc
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T,in>TA D1ÎI,A. TAllUOVlŞTE INTli l i M1HAI ŞI TURCI, 16 OCTOJIVK.1^ 1595
KtQliipfl gcrmnaft contempornnă, Colccfin Academiei Rom&oe

U. RoKctti recunoaşte că «Moldovenii
iiu fevst biruiţi, .. ,nn înfrânţi » şi că Ştefan « dispunea
*k- niujoritatoa foiţdor .sale (ţăranii) iar cetăţile sale
crstu iiwKUipiiti;» de1 duşman.

I») Rezistenţa cetăţilor şi alungarea Turcilor

Cine iţiilhi plucnren {Sultanului? Căci, după cal-
milelc. fficnic, polii 7- 9 August, el luă calea întoarsă,
liilosnlnm ™-i (i(lii.st: Laiotă, care «cu oameni, cu
lirunit şî cu toati' 110 ura tic; lipsă, ajuta pe Turci în
tuiwiki lor», iui precumpănea suferinţele aduse
oştiroi lor de citului şi foamete. Liberat pentru moment
du Hiipmvi'jţheruu iui Ştefan, Sultanul execută două
Licţinni, tiHiidiul ctitilţilor şi jaful regiunei. Despărţind
tlouit corpuri de restul armatei, el trimete unul Ia
asediul Neamţului, nitul la Hotin iar pe I,aiotă cu
MunUiiiii sfii sil pătrundă prin Oituz ca să tae calea
AnU'k'iiilm', ce abia luumia se mişcau spre hotarul
Moldovei, Sultanul însuşi merse cu corpul principal
la ttut'wivu, unde, mifiind întâmpinat de boieri, dădu
foc oraşului şi asediil cetatea, caro rezistă eroic. In
neclari iiiii|)cl trimite i:otc după jaf: «toate le pustia
cu Uw. şi cu sabie în Moldova, de nude foamea din zi
în /.\ n-c^eii,... dar fiind învins în mod cumplit —
ziee Din/jos sul» amândouă cetăţile fu silit să se
rc'Lriî|ţii în "mod ruşinos». înfrângerea Sultanului Ia
Mmx-iivii (> oonfirniatn de Angiolello: «Fiindcă ali-
mentele emu HfArşitu n'a «Uit să mai piardă vremea
ri, întoirandit-şi talnlra pe altă cale, ne-am dus
Iu o a'l.atc în munţi» (Ncamţu). Sultanul o asedie

în curs de opt zile (între 1—8 August), Aci însă cele
două bombarde mari i s'au spart, «iar cei cari se
aflau în cetate nici 11'au vrut să stea de vorbă cu
noi, toţi se apărau cu tunurile şi nu le păsa de noi».
Cred că Ursu are dreptate socotind ca decisivă re-
zistenţa eroică a celor două mari cetăţi, pentru sfâr-
şitul campaniei, iar nu ciuma şi foamea. Dacă re-
gele Casimir ar fi intervenit atunci «ca o fiară prinsă
în reţele putea să fie doborît Sultanul printr'un mare
dezastru», zice Dlugoş. Să mai adăugăm şi refacerea
uimitor de repede, în curs de 10—12 zile, a oştirii lui
Ştefan completată cu cetele întârziate de ţărani;
el reîncepe atacul şi urmărirea Turcilor pas cu pas,
până la vadul Dunării.

Plecarea Sultanului e notata de Angiolello astfel:
«Văzând Sultanul că pierde vremea şi că foametea
era mare, fiindcă cei mai mulţi se hrăneau numai
cu carne şi miere şi ceva brânză, căci pâine nu se
afla, nici nutreţ pentru cai, câmpurile fiind peste
tot arse... ridică tabăra».

Că Ştefan a hărţuit pe Turci la întoarcere, câştigând
chiar o biruinţă la vadul Dunării, se probează prin
ştiri diferite 1).

Vestea se răspândi până departe, despre retra-
gerea ruşinoasă a lui Moliammed diu Moldova şi
despre armata lui «tăiată în bucăţi», pe când Ştefan
«călăreşte viteaz prin toată Domnia lui».

l) General H. Rostiţi, Ciun se Mptuia răsboiul, VI, p. 49,
notn 3.
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J.TJPTA DBt,A GORĂSIJ.U INTRE 1ÎIITAI VITRAZUI, ŞI SIGISMUND BATHORY, 3 AUGUST ifioi
Gravuri germană contemporana. Colecţia Academiei Romane

Istoricii noştri au o atitudine curioasă în expli-
carea neizbânzii lui Mohanimed. Bi cred, de obi-
ceiu, că Ştefan îşi reduce toată oastea la 10.000 tocmai
în clipa maiei primejdii, apoi că el duce această oştire
de elită la im măcel sigur, obligând-o a se lăsa ucisă
pe loc: «Aici, la Valea Albă... Thermopylele române,
cei zece inii de călări.,, s'au închinat morţii» (On-
ciul). Xenopol admite şi «arderea tuturor oraşelor,
prin care trecea Ştefan», de către acesta, pentru a
califica apoi aceasta de «măsură pripită», iar îm-
potrivirea lui de atunci drept «adevărată nebunie».
Se mai admite apoi că după ce oştirea moldoveana
piere astfel la 26 Iulie, Ştefan dispare şi el din faţa
duşmanului, iaT Pronia însărcinează atunci două
flagele: ciuma şi foametea spre a izgoni pe Turci;
asediile cetăţilor se privesc ca incidente fără valoare.
«Decimaţi prin boală şi foame, ei (Turcii) se întoar-
seră; • dând foc oraşului (Suceava), arzând şi pră-
dând ţara » — astfel rezumă D. Onciul sfârşitul cam-
paniei Sultanului. După unii, Ştefan reapare, ca
urmăritor, după alţii nici atât. Bste timpul să înlă-
turăm păreri greşite ce falsifică sau bagatelizează
cea mai cumplită din încleştările unei oştiri şi uuui
popor întreg, mic dar perfect de solidar, lovit de o
formidabilă invazie1).

Astfel, cuceritorul Constantinopolei, învins odată
de Io an Corvin sub zidurile Belgradului (1456), şi
de Vlad Ţepeş în campania din 1462, trebui să cu-
noască a treia neizbândă a lui şi retragere dezastruoasă
în faţa lui Ştefan Vodă. Trei ţări române luptând
izolat, trei eroi, răsăriţi din sânul acestui neam, ţin-
tuîra pe marele cuceritor la ţărmul Dunării, peste
care mi-i /va fi dat să facă un pas: la notarul Dună-
rean totul rămase neclintit, în starea dinaintea suirii
Uii pe tron.

Trei fapte sunt dovadă că biruinţa finală stă de
partea lui Ştefan: ca Moldova păstrează neatârnarea
deplină, iar Ştefan tronul său; că liniştea despre

x) Mai înţelept e înfăţişaţi această campanie în Ar. larga,
Istoria Armatei, voi, I şi /. Ursu, Ştefan cel Mare. .

Turci durează opt ani, fără o pace formală; că po-
litica lui Ştefan de hegemonie în Muntenia îşi ur-
mează cursul ei, prin intervenţii şi succese.

RASBOIUI, CU POLONII
a) Bătălia dela Suceava

Douăzeci şi unu de ani de domnie organizatoare şi
creatoare izbutiră a vindeca rănile aduse Moldovei
de campania lui Moliammed şi năvălirile din 1484—
1486, când o nouă invazie de oşti străine, în număr
tot aşa de mare, se abătu asupra Moldovei. De data
asta, marele regat al Poloniei venea să-şi încerce
norocul nu de a supune cumva pe Ştefan unei suze-
ranităţi formale ci de a preface Moldova în pro-
vincie polonă sau regat clientelar. Existenţa Sta-
tului moldovean era din nou în pericol.

Pierderea Chiliei şi Cetăţii Albe. cucerite de Baiazid
II prin surprindere în 1484 îndepărtase pe Ştefan
de regele Mateiaş care-şi călcase obligaţiile, lăsându-1
fără ajutor în acea împrejurare. Constrâns de
răsboiul cu Turcii, Ştefan fu nevoit a se apropia de
regele Poloniei, primind condiţia umilitoare oma-
giului de la Colomea. Regele Cazimir IV se obliga
în schimb să apere pe Ştefan Vodă şi ţara Moldovei
în vechile ei hotare şi să nu închee pace fără ştirea lui
Ştefan «în acele chestiuni cari privesc hotarele Mol-
dovei şi ţara Moldovei». Prin hotarele vechi se în-
ţelegea că cele două cetăţi urmau să fie luate înapoi
cu armele dela Turci. Iagellonul însă amăgea cu bună
ştiinţă pe vecinul său: incapabil de a face răsboiu
Sultanului, el intră după trei ani în tratări directe
şi închee pace cu turcul pe doi ani, fără să mai în-
trebe pe Ştefan. Ruperea legăturii urma în chip auto-
mat, condiţia ei fiind călcată de rege. Papa deslegâ
pe Ştefan de jurământul său. Spre a-1 atrage din
nou de partea sa, Matiaş dărui atunci de fapt, Dom-
nului moldovean, două cetăţi în Ardeal: Ciceiul şi
Cetatea de Baltă cu numeroase sate din ocolul lor
(1489). Era tot ce-i puteau da regii creştini. Ştefan,
văzându-şi înşelate speranţele în ei, fu nevoit a
încheia şi dânsul pacea sa cu Turcii, plătind tributul,
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MIIIAI ADUCI* I,A PRAGA STlţAGUIUI/B CUCERITE IN I.UPTA DIÎT.A GOttĂSI.AU, «joi
GrnvurA BCtiimnii contemporana. Colecţia Academiei Romane,

Cu in tributul, la care fusese constrâns de însăşi
cu regelui polon, apăsa greu finanţele ţării,

^ socoti că are dreptul a se despăgubi cu o veche
moştenire, pierdută de înaintaşii săi, şi ocupă Po-
cii ţ:iu (I4<J'>). Chestiunea Pocuţiei şi mai ales faptul
vft $t:efcui tăia drumul de negoţ al Poloniei cu Marea
NcNt^râ, făcu |K' fraţii huţelloni (doi regi şi un mare
<luw) adunaţi la Uuitschuii 1499, să decidă înlo-
cui nia Ini Ştefan cu Sigisiuiiiid. Proiectul era ţinut
sui:iv 1. ;?i faţă de Ştefan ca să-1 poată surprinde şi
faţfi tl<.' Poloni, cari nu cran bucuroşi să lupte contra
iitkLiilui Creştinătăţii. Iată dece «în anul 1497
AUKŞI'I;, eniini Ieşene, porni cu toate puterile sale asupra
lui Slutim, |)rc>fr».'ULi<lu-se cu şiretenie că merge asupra
«..•(.•Ifiţilnf Chil iu şi Cetatea Albă» (Analele Putnei).
l.'rin uiuui lui Wapowski, cronicarul, conştiinţa po-
lonii i'diidimină «a însăşi expediţia regelui, pornită
ou jţftiuWui necinstite: bellum Moldaviae imftrobo
consilia molitm.

Potrivit înţelegerii cu fraţii din Lituania şi din
UiiHuna, torni Alliert orLţiiui/.n, expediţia, vestind că
pornesc: o i-iuciatii la Dunăre, ceea ce însemna o
îiKh'iiKtioiiţsi mistificări; 11 întregei lîurope creştine.
OHMU'U mliumlii era ULUI din cele mai impunătoare
ulu l'iifiinii'i, adăugând u-i-,se ţii 500 cavaleri teutoni
cu imueld Ministru .taan de Tieffen, Se vorbia de
IOIUXIO, IKI diinr ik1 .120.000 ostaşi, cu 30.000 care.

;H(iiiniti(1 iiitvnţiik) n^olui, Ştefan triniete soli în
<louil rAtidun cu nit lixiî/.i! calea ce trebue să apuce
oasitmi; rciţolc minţi pi: soli, întâia oară, dar a doua
oarii, iiilriliul în Pocuţiu, îi piwc la închisoare1).
i>i «sliul îşi <leU- KfmcUil p« io.\L .Ştefan trimese în-
cluLft (lu.|iii djutor în trei părţi: la Ardeleni, la Mun-
toiti î In Turci; iar înaintea regelui expedia o strajă
« cu Ui ţie viului Prutului la Ccnuuiţî». Iu acelaşi
t i m p îiitîlri Sitccuva şi puse tabăra la Roman, che-
imliul ţnm sub iunie. \ ' t

KxiX'iliţiu rwniti se îndreptă pe la Smatni şi
Costului (a<| AiiKUHt) spre Huceava (26 August)
<lflncl foi- (trasului şi ocolind cetatea. In aşteptarea

i r , Ştefan întocmi im plan de răsboiu deo-

80IH Ini Stufuii «ruu Isuo şi T5ntiu.

sebit, ca pentru astfel de împrejurări. Nn mai pârjoli
ţinutul în faţa duşmanului ci, întărind puternic ce-
tatea Sucevei, ca sa ţină în loc pe duşman, purcese
la învăluirea lui, ocupând pe dată toate punctele
de ieşire şi începu să-1 harţuiască, setirtâudu-i tot
mai mult raza de aprovizionare. Acţiunea era condusă
cu o cutezanţă nemărginită de Voevod şi efectele ei
s'au resimţit destul de repede. «De cum au năvălit
în Moldova, i-a cuprins o teamă şi o spaimă atât de
mare, că adesea mulţi Poloni erau puşi pe fugă în
chip ruşinos de puţini Moldoveni, cari, ajutaţi de
noroc ori îi ucideau, ori îi luau prizonieri... însuşi
Ştefan pe cei mai mulţi prinşi îi spinteca.,. pe alţii
îi spânzura şi-i tăia în bucăţi, pe alţii îi ucidea cu
moarte îngrozitoare... din această cauza Polonii
strigau către regele Albert ca să se întoarcă acasă»
(Miechovski, la TJrsu). Cruzimile atribuite lui Ştefan
de cronicarul polon- nu se confirmă de alte izvoate;
respingând toată exagerarea prin care el caută să
explice cauza deprimării oastei polone, nu este mai
puţin adevărat că Ştefan va fi luat măsuri aspre
contra jefuitorilor.

Operaţia de încercuire era gata în curs de trei
săptămâni, astfel că regele Albert ajunge, ca Iuliu
Caesar la Gergovia, asediatorul asediat.«Fără odihnă
Ştefan făcea toate greutăţile celor cari umblau după
proviant şi adesea lupta cu ei, iar drunud care ducea
în Polonia şi prin care aducea proviant în tabăra
regelui, 1-a închis cu numeroasă cavalerie şi a pus
mâna pe toate celea, încât tabăra regelui polon părea
că este blocată şi din cauza aceasta a început să simtă
foametea. Intre timp au sosit şi puternice trupe de
Turci, Tătari(l), Munteni, Unguri şi Secui... Bazat
pe ajutorul acestora, Ştefan devine şi mai agresiv
•faţă de trupele ce mergeau, după provizii» (Va-
po'vski). Descrierea încercuirii este admirabilă la
cronicarul polon, dar sosirea ajutoarelor prin caTe
el caută să micşoreze meritele lui Ştefan, care cu sin-
gurele iui forţe izbutise a încercui oastea regală,
cum el însuşi o spune, trebue pusă la punct, astfel:
Tătari n'au fost, Turci numai 3.000, Muntenii nu
spun izvoarele câţi, dar mai mult de 4.000—5.000 nu
puteau veni, Ungurii, de fapt sunt trupele ardelene,
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UN ASALT AI, CETĂŢII SUCEAVA
Din evanghelia dcla Suceviţa, iGo!

15.000 conduse de Voevodut transilvan Bartolomeu
Dragffy, numit de ai noştri Birtoc.

In timpul acesta, mica garnizoană din Suceava
opune o rezistenţa care singură echivalează cu o
mare biruinţă, socotind raportul de forţe de 1 la 50.
«Cetatea era întărită cu garnizoană puternică»,
spune acelaş cronicar, dar în incinta ei puteau să
intre mult 2.000 de ostaşi •—«şi se apăra cu vitejie.
Zidul care se dărâma ziua era reparat peste noapte
de ostaşii din garnizoană. Odată s'a făcut în zid o
mare spărtură, pe care Moldovenii au reparat-o cu
lemne tari de stejar, cu pământ şi cu alte obstacole,
căci ei aveau tunuri şi alte multe instrumente de
răsboiut).

Situaţia strategică era aşa de bună pentru Mol-
doveni, că ei doreau să meargă până la urmă la ex-
terminarea sau la capitularea duşmanului. Numai
cu mare greutate primi Ştefan rnediaţia Voevodului
Birtoc, care fusese anume însărcinat de regele său
Vladislav, fratele celui asediat, să mijlocească pacea;
neînţelegându-se asupra condiţiilor pentru o pace
deplină, s'a primit un armistiţiu {16 Octomvrie):
oastea polonă putea să plece, dar numai pe drumul
fe unde venise.

b) Biruinţa din Codrul Cosminuhn

Decisiva campaniei era câştigată; ceea ce a urmat
era un adaos de răsbunare prilejuit acuma tot de
rege, prin călcarea condiţiei armistiţiului. Să nu ne
mai întrebăm dacă xăsbunarea lui Ştefan era legitimă:
trufia Iagellonilor înşelase buna lui credinţă de
atâtea ori, îl umilise la Colomea, iar acum îi in-
vadase ţara, cuibul luptelor sfinte pentru Creştină-
tate.

Bolnav şi deprimat, regele loau Albert ridica
tabăra la 19 Octomvrie, înştiinţat încă odată de
Ştefan să apuce pe acelaş drum pe care venise, spre
a nu mai strica ceva «pe unde ţara era întreagă».
Bar oastea era flămândă şi regele ei apucă pe alt
drum, luându-şi măsuri de apărare cu ostaşi «bine
armaţi» în ariergardă. Văzând că regele apucă altă
cale, Ştefan pregăti cursa în Codrii Cosminului,
după altă, metodă, aceea aplicată de Asăneşti în
Balcani, asupra lui Isac Anghel, de Basarab în 1330 la
Posada şi de Moldoveni chiar, de două ori, la 1359, în
pădurea Sepenîcului, vecin cu Cosminul şi în 1450 la
Crasna, sub Bogdan II, în ambele rânduri asupra

Polonilor; metoda năruirii copa-
cilor întinaţi, asupra oastei din
vale.

Dezastrul polon e povestit mai
bine în Cronica lui Urechi, după
anale: «A trimes (Ştefan) înainte
ca să apuce calea, la Codrul Cos-
minului, să seciuciască pădurea, sil
o întineze, ca să o poată porul
asupra oştii, dacă vor intra în
pădure,' iar el cu toată «astea s'au
tras după dânşii şi cu 2.000 do
Turci, a patra zi, i-au ajuns
intrând în pădure, Joi Octomvrie
26, ş i . . . lovindu-i do toate părţile,

s'au răşchirat prin păduri de au scăpat puţini afară»,
Atacul s'a dat din urmă .şi din flanc, în timp ce o trupă
de călăreţi fusese trimeasă să bareze defileul la ieşire
spre Cernăuţi. «In sborul nebun al săgeţilor, ţărănimea,
curtenii, boierii, în frunte cu Domnul însuşi, se arun-
cară asupra celor din coadă. Iţi nu încercară măcar
să se lupte ci se închiseră în lagăr, ca într'un staul 9
(Iorga). Regele sări din letargie, şi în fruntea călii-
rhnei dete un contra atac spre a scăpa din măcel
pe cei din coada; el nu făcu decât să le înlesnească
fuga, împrăştiaţi prin pădure; cavaleria lui păţi la fel,

«Multa oaste leşească, spune cronica, a pierit,
unii de oşteni, alţii de copacii întinaţi. Aşa pierzând
puştile (tunurile) şi lăsând steagurile, carele toate
le-au adunat Ştefan Vodă, iar I.eşii fugiră care în-
cotro au putut. Aşa s'au risipit prin pădure, de
unde puţini au scăpat afară. Şi singur craiul cu
puţinei ce rămăsese, strângându-se, s'au adunat Î11-
t'run ocol, la sat la Cozmin », de unde apoi cu tabără
strânsă, hărţuit mereu de Moldoveni, apucă spre
Cernăuţi (Urechi).

«Armata regală, care a mai rămas, a fost urmărită
şi bătută o săptămână întreagă până ce a intrat
în Galiţia », spune Miechovski. Cavalerii teutoni s'au
întors pe jumătate şi aceia «cu caii răniţi şi arnutre
sfărâmate ». Analele rutene conchid că « atât de mare
a fost nenorocirea Polonilor, încât abia din zece unul
s'a întors cu Craiul, iar acesta s'a îmbolnăvit din
această cauză» (Ursu).

In cursul urmăririi, afară diu codru, s'au mai dat
două lupte: la Lenţeşti, unde vornicul Boklur nimici
o trupă de Mazuri ce alergau din Polonia în ajutorul
regelui, şi una la Cernăuţi, cu resturile armatei regale.

Era o manifestare frumoasă aceea care adunase
lângă tabăra diu Roman, îu ceasul de primejdie
pentru Moldova, forţele Românimei din cele trei
ţări: Radu IV, munteanul şi Birtoc, ardeleanul, din
neamul lui Dragoş, alături de Ştefan cel Mare, Birtoc
nu era principe, totuşi dregătoria lui de voevod
ardelean îi îngăduia o libertate de mişcări, cu voia
sau fără voia molâului său rege Vladislav Dobje.
Se putea deci realisa, chiar în penumbra Semiluuei,
o cooperare a Românimei pentru 1111 scop aşa de
înalţi

Biruinţa din 1497 a convins pe Poloni să respecte
independenţa Statului moldovenesc până pe timpul
regelui Sobieski, căruia i-o reaminti un grup de
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plîieşi din Cetatea-Neamţului şi biruinţa lui Con-
stantin Cautemirdela Boian. Ruptele s'au continuat
însîl după biruinţă, timp de doi aui, până ce regatul
st; .hotărî să ceară pace, şi acum tot prin mijlocirea
Ungariei. Cele două regate convinse, în sfârşit, trnul
hi Jiaici, altul în Codrul Cosminului, că Moldova
<» den nul de a sta alături de ele, încheiară pactul
tripartit, o frumoasă triplă alianţă, îndreptată contra
Turcilor, dar fără zadarnica pretenţie de suzeranitate.

Km un moment unic în istoria Sud-IJstului euro-
]n-an ! Dară iimU'U- regate ar fi păzit în chip cinstit
invoiîi!;i ilin j,(iji), nici Ungaria uu ajungea la de-
znsiml din i5-(), nici Moldova la închinarea din
i.'>;(«. i.Vti- pal ni mari bătălii formează numai o
pai Ic din iicţiimea răsboinicS a lui Ştefan. Prin ele şi
prin inule celelalte, eroul Creştinătăţii, biruitorulTur-
filnr îii Tătarilor
si- ridică la înăl-
ţ imea unui mare
rmiiiindiuit, Cro-
nicari şi istorici
din Inale naţiu-
nile şi-an luat
rolul de a eele-
LrM, în cele mai
imt|;nlit<iaiv cu-
vin l.o, strălucita
epopee a mare-
lui tfi piosului
moldovean, nşe-
/,tlii(lu-l printre
«iiuuii căpitani
ui jiniiJi».

curs de trei aui: «Valahii turburau
prin răscoale şi împerecheri lăuntrice»,

ROMÂNKHC IN
s:i-:c, xvi

IKiţii tril ni ture

teu
celor două

ii

fări
stă-

vili .
jumututeii sec. XVI când reînoită, plin acţiu-

nt!!i iui Mi hui Viteazul, ea va continua şi în cursul seco-
lului X.VU.. Din nefericire, ele sunt turburate continuu
de spiritul de fartid care va uza forţele militare în
lltpU» interne şt măceluri de partizani. Nn lipsesc
chim luptele dintre ambele ţări. De două ori Mol-
dovu, au!) I'utnt Iiarcy şi Ioan-Voda, şi odată Ţara
Unttirtmiiisveîi, Hiib Radu dela Afumaţi, vor redeschide
rfebohil pentru Creştinătate.

Radu (UIa Afumaţi

de Domn în
toată ţara
scrie regele ungur Ludovic'II. Pdrvuleştii sau «Cra-
investii», stăpâai pe Oltenia, nu s'au ferit să cheme
chiar pe Mehemet, beiul de Nicopole, şi să-1 amestece
în luptele de partid, dar acesta, ca fiu al unei domniţe,
începu n cârmui în locul lui Teodosie, cu sitbaşi prin
oraşe, ca într'vm. paşalâc.

Boierii munteni ridică atunci Domn pe Radu dela
Afumaţi, care într'o campanie de trei luni dete şase
lupte, contra oştilor celor doi bei, de Nicopole şi Vidin
(lanuarie-Maitie 1522), Respins în Aideal, se întoarce
cu ajutorul voevodului loan Zapolya, reocupă ţara,
dar Mehemet se întoarce după o lună cu oşti puternice,
peste 20.000: <i şi jar a venit Mehemet-beiu cu toate
ostile lui şi sângeacele gata iarăşi de oaste (7 san-

geaci) şi au in-
trat în ţară. Şi
au ieşit Radu
Vodă iarăşi îna-
intea lui cu boia-
rii şi cu oastea
lui şi au avut
rtteboin marş hi
Grumazi, şi s'au
lovit Radu-Vodă
de faţă cu Turcii
şi au biruit den-
tâi Radu-Vodă
şi mult au stă-
tut de s'au sfădit
de dimineaţa pâ-
ua seara şi mulţi
Turci, şi din ai
lui, au pierit».
l,a Grumazi se
pare că s'a dat
o mare luptă al
cărei rezultat a
fost vm atac ro-
mânesc la Nico-
pole şi Şiştov.
Ea n'a fost însă

o bătălie decisivă căci peste o lună Mehemet-beg
revine şi după patru lupte face pe Radu să fugă în
Ardeal din nou. Numai după a treia campanie a lui,
încheiată cu bătălia dela Didrih (pe Ialomiţa),
Turcul fuge şi fenunţă la proiectul său, lăsând
partidele boiereşti stăpâne pe tronul ţării. Dar Radu
trebui să se închine Porţii pentru a rămâne în scaun.

Petru Rareş

Petru Rareş s'a distins priutr'o acţiune răsboim'căşi
politică neobosită. E cel dintâi dintre principii români

UCIDEREA I.TJI MIHAI, ISOI
Giavanni Sagrcilo şl Rteul, Dlc Neueraffncte ottomfttitsdie Pfoitc, Augaburg, 1694)

Ktu I n tlola Afumaţi, n fost pe drept numit cel Viteaz, care cuprinde cu armele o buna parte dm Ardeal şi
în , ,.lc «.mnid p i i t n i cele 20 de lupte, înscrise cu afirmă «că AtdeaM este al Im e a c i k cucent
"L ne t A t i l tilril «lire a o scuti de robia tur- cu sabia»). Oastea Im executa „ expediţii, mul e
hm*KC 1«- piium11u.11 1.11111 •! . . , . . „ . „ ft„j.„i„: ?„ ţnrm& r1p raiduri de călănme. «bine concepute

pîlmAntul ţării «l .
wtisoll, tiJHji a i lilxu-e Hilpate în lespedea mormântului,
sul) cfiipul silii c-ahiro, cu «eroul tmc», dar cu buzdu-
gan, conmnft ?i îumitic în vftnt.
' Moiutwi Iul Nungou (k-Kianţuise o pătimaşa pn-

de puiiide iMâureşli, cnre «duc 13 schimbări

în formă de raiduri de călărime, «bine concepute
şi bine executate»A). şi dă zece lupte, dar nici una
din ele nu se poate considera printre bătăliile cele

General R. liosetti, Essals.
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mari. La Feldioara (22 Iunie 1529) el câştigă o stră- acesta nu-1 va părăsi cu totul. Greşită, socoteală! Un
lucită victorie asupra trupelor arhiducelui Ferdi- mic ajutor găsi numai la bandele căzaceşti dela
nand, luându-le 50 tunuri de fontă; ea nu era o Nipru, cari-i trimet 1200 călări; el ştiu totuşi să
biruinţa decisivă pentru stabilirea influenţei lui în insufle atâta curaj răzăşimei moldovene, care-1 iubia
Ardeal, pe care trebui să o susţină şi cu alte expediţii mult, ca să adune 20.000 pedestraşi «în dobândă»,
ulterioare, Mutându-şi apoi teatrul de operaţii ras- rău armaţi, dar viteji, pe lângă curtenişi boierii, cari
boinice în. Polonia, el dădu bătălia dela Qbertyn {22 mergeau mai în silă, 12—13.000 călăreţi, Râsboinl
August 1531). Deşi avea o armată superioară ca «pe viaţă şi pe moarte»începu din Martie —când
număr şi tunuri mai multe decât vrăjmaşii săi, din nerăbdătorii fraţi domneşti cari veneau să-i ia tronul,
cauza unor defecte de tragere şi
a unor mişcări greşite —• dar mai
ales a firei mânioase a Dom-
nului — lupta e pierdută şi se
întoarse în dezastru pentru oşti-
rea Lui, Ea n'a fost totuşi de-
cisivă pentru soEirta Pocuţiei,
fiindcă răsboiul a continuat clin
partea celui învins. Firea iras-
cibilă a iui Petru îl împiedica
de a fi un mare cuceritor, Prin
politica lui îtxdrăsneaţă, Rareş
a provocat şi pe Soliman, care
făcu expediţia din 1538: boierii
pierzându-şi încrederea în calită-
ţile lui militare,părăsiră peDomn,
• Rezultatul politicii lui Rareş,
cu toată minunata lui acţiune
răsboinică, a fost dezastruos pen-
tru Moldova: s'att pierdut şi
posesiunile din Ardeal, şi o cin-
cime din pământul Moldovei lui
Ştefan, cu Tighina.

Ioan Vodă cel Cumplit
Al treilea erou al secolului,

Ioan Vodă cel Cumplit, juca un
roi cavaleresc în istoria Moldo-
vei; bun cu poporul, crud .cu
boierii. Acuzat de impietate de
aceştia, nu e mai puţin adevărat
că într'o clipă grea pentru Mol-
dova el a ştiut să - apere • nu
numai tui tron, ci însăşi onoa-
rea ţării prin jertfa supremă,
lă capătul unui răsboiu' purtat
cu multă destoinicie, în cele mai
grele condiţii. In 1574 Moldova
era umilită prin o sporire a
tributului, pe care Ion Vodă n'o

KADD SERBAM
DOMN AI. ŢARII ROMÂNIÎŞXI 1602—1611

Frescă aula mAuistitea Hurezi.

bătuţi la Jilişle, scapă cu fuga în
Brăila—şi dura două luni şi
jumătate.

Ioan Vodă împlini în timpul
acesta misiunea de a bate în
mod teolat pe duşmani, înainte
de a opera joncţiunea, alergând
dela Jilişte şi Brăila până la
Tighina, Lăpuşna şi Cetatea Albă,
făptuind minuni de vitejie con-
tra Turcilor din cele trei raiele.

La începutul lui Iunie duş-
manul se apropie: o mare oaste
turcească de peste ioo.ooo, con-
dusă de Iusuf Paşa, afară de
Muntenii lui Alexandru Vodă
şi de 50.000 Tătari, ce stau
gata să treacă pe la Tigbina.
Ierenaia, Portarul Sucevei, priim
ordin să întârzie trecerea Tur-
cilor la Obluciţa, pe când el
pândea pe Tătari, la Tighiua,
ca să-i bată deosebit. Sunt bă-
nuieli că Ieremia s'a purtat cu
viclenie, lăsând pe Turci să
treacă Dunărea, ba chiar fă~
găduirid să le dea prins pe Ioan
Vodă. Chemat în grabă. Ioan
Vodă întâlni oastea turcească
lângă Cahul şi făptui neiertata
greşeală de a «sta de faţă»,
cum sic ai noştri, de a da lupta
în câmp deschis, fără ca vitejia
oastei lui să fie sprijinită prin
ceva în contra duşmanului de
patru ori mai numeros de cât
oştenii lui şi mai bine armat.

Bătălia dată în aceste rele
condiţii la Cahul şi la Roşcani,
este, prin forţele puse faţă îti

acceptă şi domnia sa dete atunci lui Petru Şchio- faţă, prin ştiinţa militară a erolui român, dar şi
pul, fratele lui Alexandru Vodă din Muntenia; prin idealul ce "însufleţea pe ostaşii săi, elita ţără-
araândoi veneau cu oşti să ia tronul cu armele, uimii moldovene, una din marile bătălii ale neamu-
Sultanul văzând că Ioan rm cedează tronul.de voie, lui —-Nu mai puţin prin jettfa sublimă a celor 20.000,
ordonă o expediţie cu atac concentric de oşti din cari atl pierit ca martiri ai libertăţii Moldovei, până
Ardeal şi Muntenia, cu Tătari şi cu grosul oştirii la unul]
turceşti. Cronica ţârii, confirmată de o ştire ardeleană, spune

Pe cine se întemeia Ioan Vodăspre a se măsura că hatmanul Slăvilă cu 16.000 ostaşi, după alţii Ie-
el cu uriaşul Imperiu, acum de două ori mai mare remia cu 13,000 călăreţi, trăda pe Domn, trecând la
decât pe timpul lui Ştefan-Vodă, Moldova însuşi Petru Vodă cel adus de Turci, înainte de a începe
fiind înconjurată de vasalii Poiţii? lupta. Această grea lovitură nu slăbi curajul lui

Deşi refuzat de noul rege francez al Poloniei, Ioan, care întrebat de ai săi, câţi sunt de mulţi
Henric III, Ioan spera că începând el răsboiul Crucii, Turcii, le răspunse «îi vom socoti în luptă! ».
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Rămas cu cei 20.000 pedeştri, cu 1200 cazaci şi
80 de tunuri mici, Ioan, întocmi oastea în 30 de
pâlcuri. Se spune că Turcii au pus în fruntea lor
cavaleria trădătoare, nimicind-o între două focuri.
In al doilea atac, Turcii s'au retras spre a atrage pe
ai noştri sub focul tunurilor turceşti, <i ci văzând
Moldovenii meşteşugurile lor nu-i gonea mult... De
aci îăsând Turcii partea despre Cazaci, cu toată-
puterea s'au întors spre Moldoveni şi sta cum s'ar
fi gătit au să
moară, au să iz
bândcască, şi
multă moarte s'au
făcut de ambe
părţile, că uu era
a calea pe pă-
mânt ci pe tru-
puri de oameni.
Mai apoi aşa se
bătea de aproa-
pe, cât şi mâinile
le obosise şi ar-
mele scăpau ;
acel praf se iî\-
cuse, că nu se
cunoştea care de
care sânge este,
şi de trăsnetul
puştilor nu se
auzea de ambe
părţile, nici puş-
caşii nu mai ştka
în cine dau». Un
ropot de ploae
aduse o pauză
în luptă — clar,
îuuindu-se pra-
ful de puşca,
<i de-a mâna le-au
căuM a se halo
şi nu putea sa
se sprijinească
de m u l ţ i m e a
Turcilor», De-
odată sosesc Tă-
tarii, gata na în-
co 11 jure pe ai
noştri din lăture,
(i Mai apoi oastea
tătărească a-i (Dupfl ultimele silpilturl).

gotu şi a-i arunca
începu şi numai pedestrimea şi oastea cea de strân-
stvra au rămas (vre o 20.000) şi 300 de Cazaci; ci,
fiind şi Turcii obosiţi nu năvălea». Rămâind atunci
cu totul lipsit de cavalerie, pedestrime şi de Cazaci,
printr'tm atac bruscat, ai noştri răpesc 60 de «puşci
uşoare dela Turci» şi se retrag îu satul vecin Ro-
şeam unde se întăresc cu tranşee, Asediaţi de marea

cu viaţă el şi luptătorii săi. Cei din tabăra tur-
cească s'au desonorat' însă de-apimm măcelărind
pe aceşti eroi desarmaţi de bună voe (14 Iunie
1574).

LUI MIHAI VITKAZUI,

Douăzeci de ani mai târziu, situaţia celor două
ţări se agrava. I/a sarcinile tributului crescut se

adăogau lăco-
mia creditorilor
turci şi exces ele-
lor neînfrânate.
Iată cauzele care
au împins am-
bele ţări la răs-
coala din 1594,
um'ndu-sem ace-
laşi gest cu prin-
cipatul Transil-
vaniei care şi el
împărtăşea soar-
t a, de ţ a r ă
tributară, încă
din 1541.

Tustrele ţări
se a l ă t u r a r ă
atunci răsboiului
pe care împăra-
tul german îl
purta cu Sulta-
nul.

Răsboiul româ-
nesc, pornit în
1594 de Mihai,
Aron şi Sigis-
inund, continuat
însă numai de
Mihai Viteazul
până la ultima
clipă a vieţii lui,
se î n c a d r e a z ă
deci în îndelun-
gatul r ă s b o i u
turco-german,
lipsit de acţiuni
eroice şi redus la
asedii de cetăţi,
ca unul din cele
mai interesante
episoade ale lui,

iar bătălia dela Călugăriţii se poate socoti ca cea
mai de seamă biruinţă creştină a întregultii răsboiu.

Asemăuându-se în multe privinţi cu a eroului
moldovean, acţiunea lui Mihai are multe potriviri
de fapt şi cu aceea a lui Vlad Ţepeş din 1462, Ca şi
atunci, uu trimes al Sultanului veni, cu şiretenie, să
ptiuză. pe Domn şi pătrunse cliiar îu Bucureşti înş vmde se întăresc cu t r ş , ţ p p ş p ş

oştire, înfometaţi şi însetaţi, bombardaţi de tunuri mod paşnic, dar fu măcelărit cu cei 2.000 ostaşi ai săi
au rezistat eroic încă trei zile Văzând ca lipseşte şi în noaptea de după măcelul creditorilor Acesteiau rezistat eroic încă trei zile, Văzând ca lipseşte şi
•praîul de puşcă şi lupta e la capăt, Ioan se încrezu
în condiţiile semnate de duşmani, pentru a scăpa

p ş ş
în noaptea de după măcelul creditorilor, Acestei
acţiuni îi urmează, ca şi altă dată, atacul Giurgiului
şi campania de iarnă asupra cetăţilor de pe malul
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FIUI, CONSTANTINMOVILA CU MAMA SA
După o fresca, de In :

drept dela Isaccea până la Vidin şi mai departe,
în interior. Şi acum s'au adunat capete de turci în
15 carăj dar « numai din cei mai însemnaţi i>, pe urma'
luptelor şi n'a lipsit nici atacul de noapte asupra ta-
berei hanului Gazi-Ghirat, venit din Ungaria, cu
30.000 Tătari, la Şerpă'eşti (23 Ianuarie 1595). Ata-

Expediţia lui Sinan

Evoluţia metodelor de luptă din
Europa, la finele sec. XVI impu-
neau lui Mihai tui sistem militar
deosebit de cel vechili românesc,
lăsând la o parte ţărănimea, luând
din sânul ei şi al boierilor numai o
parte, întocmind curteni, cari în
Muntenia se zic Roşii şi o garda
domnească, greul luptelor _ sprijină
totuşi pe lefegii, mercenari .străini,
cari-şi fac o meserie din răsboin,
sub numele de haiduci, trabanţi,
seimeni, Cazaci, etc.

Venirea la tron a lui Mohammed
III, în primăvară, aduse im avânt
nou în toropeala răsboiului eu creş-
tinii. Răscoala ţărilor dunărene, nu
numai că îngreuna mersul opera-
ţiilor din Ungaria, prin trupele fo-
losite aici, dar şi aprovizionarea
Constantinopolei care se făcea în
bună parte din grăuanil, «ICelers-ut
român. O mare expediţie având de
scop prefacerea ambelor ţări în fia-
şalâc cu câte un beglerbeg în fnmte,
se pregăti în curs de câteva luni.
Fără un ajutor efectiv dela aliaţi
Mihai nu putea să înfrunte fur-
tuna; dar aliatul îi impuse condiţii
ne mai pomenite în relaţiile Ţării
Româneşti cu vecinii. Exaltat de
ideea unei coroane a Daciei, şi con-
spirând cu delegaţiile de boieri tri-
mese la el din ambele ţări, Sigis-
mund Bathory se impune ca suveran
indirect al celor două ţări aliate
(20 Mai 1595).

Trădat oarecum de boierii săi,
Mihai primi condiţiile spre a~şi putea
face datoria în faţa primejdii pă-
gâne.

Ajutat de 2.000 Unguri sub căpitanul Kirnly,
Mihai întări straja Dunării, care împiedecă trecerea
Turcilor, arzând şi bărcile la Nicopole şi Vidiu,

I_,a începutul lui August însă ostile duşmane, în
număr de 80.000—100.000 (după spusele lui Mihai
ar fi fost 120.000 —160.000), terminând concentrarea
trecură Dunărea sub comanda încercatului înare-curile de cetăţi însă şi luptele date în timpul iernii,

cu trupele turco-tătare, la Huhtb&şti şi Stăneşti, vizir Şinan-Paşa, pe un pod de 130 luntri, la 9 August,
care aduceau un Domn nou, întrec cu mult acţiunea împrăştiind străjile lui Mihai, Sigismund Bathory
lui Vlad Ţepeş din 1461—1462. Mihai trecu din nou îşi serba nunta în ziua bătăliei. .Văzându-se părăsit,
TiiinSTBa =i >*stii iâr,cră P«c«m T J nnn Turci cu în calea ofensivei duşmane, Mihai porni din tabăra

dela Măgurele, înaintea lui Sinan şi se opri la Vadul
Câlugârenilor, pe Neajlov. O ştire din Maiu spunea
că «oastea lui Mihai este mai mult românească d e c â t
streină» cu peste 30.000 ostaşi, dar la această luptă
el nu avu mai mult de 16.000, cum crede Bâlcescu»
în care intră şi cei 2.000 Unguri ai lui Albert Kimly,
care se ţinură de o parte mai tot timpul. Dispro-

Dunărea şi bătu lângă Rnsciuc 14.
paşa Husein.

« A fi înfruntat pe Turei şi pe Tătari, şi nu la o
strimtoare cuui se va face mai târziu, ci în câmpiile
deschise ale Vlaşcei,.. constitue acţiuni îndrăzneţe,
grele, care prin izbânda lor vădeau pe generalul
chemat să smulgă în orice împrejurări, biruinţa».
(Iorga).
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execută o retragere în formă de unghiu, luptând
neîncetat, ŞL apăraţi de ocolirea Turcilor prin bălti

.Jrtf f ,, • J 1 •' t - ciupa lupta daca nu t i ictmii u îcim-geie m xorina ae uiietuu luntânrl
* a: h ntşmat de nucul număr al adversarului său», neîncetat, şi apăraţi de ocolirea TureL prin S i

Biruinţa dela Căhtgăreni ? i P ă d u r i - '

Ostile erau faţă îu faţă la 12 August când se dete
p r i m a ciocnire pentru fixarea poziţiilor. Noaptea se
t rocu în linişte. «Turcii îşi băteau joc de Români şi
l ivrau o .singură neplăcere că aceştia nu erau mai
•jHiilfi pentru ai biruinţa lor să fie mai glorioasă.
Mur Koinfuiii gândind adânc la ceea ce aveau de

icni ;i doua zi, îşi înălţau ochii şi cugetul spre Cer
•iiirn a «TC ajutorul, fără de care ei simţeau că

1
JK
puterile lor
mun
<.l v 111 11:

toţtU' la luptă»
(lîuuilicr),

« 1 ti sfârşit,
soarele veni să
lumineze acea-
s t ă mare /,i do
Miercuri r;i/2;ţ
AuK'isl,, menită
a fi hiilianl.nl ivi
timi Htnilucit al
j'lorU'i roiiiâne »
aşa începe unicii
plinii n celui c:ur<!
u ilnl, [lână acum
singura icoană
demnii de ciois-
11111I ci a liiWilici
i lda CnliiKi'iri'ui,
"N ic n i im Util-
tracii. Marele is-
toric ;tl tiiiipului

N. luiga
L". «lupta

simţeau că
sunt prea slabe ai să înfrunte un

9 ttil l 0 r '
aşa

CIÎTATKA NBAM'rUJ.UI

j p
<k'la Ciilnuiiiviii se dîi <1o Mihai —şi tocmai aceasta
iinihi. cil dt.'lii ilânsul viiui concepţia—îu condiţii
<;ar<- rcjniulur pe ivlc (lela Podii 1-Inalt: pădure,
HiluşllniV, l»wl, UUW. dv. ţK'.tU-tjtvi, sprijinit de tunuri,

[H-iwMiiil al Doninului». Mărturiile sunt de
cît hipla u (turul: loală ziua şi căpitanul Kiraly

«tl<:nll <'!<iv ii'mn vă/ut nici u'am auzit una
niuî n-tlnivnii», ilviji i'l sv at.at UHCUUS până clvipă

aşal

, şp
Cult: doiiit uijti, aşi'zutt; pe înălţimile din dreapta
din. Mlân^a rAului, trimeteau coloane de atac pe

ÎU|.;UHI;:'L dintre puciuri, cu podul ei de lemn şi
mlaştina vecinii, RomPinii încep atacul ajungând
ptiu' la corturile tuboroi turceşti. I,upta continuă
cu iiliu'tii'I şi contia-atiicuri timp de câteva ore.
Iniliiiti-ii prânzului, Hinan ord(.mă atacul cel mare,
îiH]n-(MiniL ni imtru Paşi. «i>('<-'i «1 strânse toţi paşii
î?i loutc Wi.ltcU'iiiit<' oştilor şi făcură năvala mare
asuprii Iui Miliţii VodîL ca să i/.bâudcască îutr'uu
uLi!|> şi lumii t^âlcva tunuri» (Cronica ţării). Ai noştri
au rctniK pânîl ia corturi şi pierd cele 11 tunuri. Lupta
se înmii,'«(.ui noroc «diiitibiitor» cum /,ice Bălcescu,

Bra clipa supremă câud, spre a scăpa dela mi
dezastru sigur, pe ai săi, Mihai sare însuşi în luptă.
«Văzând acea vitejie, a Turcilor, — aicecionica—
el strânse toţi boierii şi toţi căpitanii şi ieşind spre
întâmpinarea lor . de faţă şi ada Mihai-Vodâ, cu
mâna lui tăie fie Caraiman-Paşa şi frânse pe Turci
înapoi i>. Fapta Domnului electriza pe ai săi: Kiraly
se avântă, la rândul său, şi smulge 2 tunuri «iar
boerii şi căpitanii, pe capete năvăliră asupra Turcilor
de-i tăia şi-i înecară în tină» (Cronica). Susţinut şi
de cei 200 Cazaci cari iau cele 11 tunuri înapoi,'contra-

atacul e aşa de
puternic î n c â t
duşmanii d a u
înapoi, învălniă-
şiudu-se unii pe
pod, pe când cei
mai mulţi se pră-
buşeau în mlaş-
tina vecină, ori
erau ucişi «cu
fier şi foc». In
zadar stătut; Si-
rian să pue rân-
duială în frontul
său; «el cade pe
capul calului şi
pierde dinţii ră-
nit de o suliţă
în faţă şi căzând
în balta de unde-1
scoate un spahiu
ce-1 recunoscuse
când se sbătea.
Ienicerii din Da-

paşi,.. sunt ucişi i>
cum şi mulţi sangeaci1). Hasan se ascunde în-
tr'un tufiş, scăpând din goana lui Mihai, care
trecu podul în umbrele serii răspândind fiori de
groază în tabăra duşmană, pe când svouul se
lăţea că Vizirul a murit. Dezastrul fu oprit numai
cu intervenţia celor 20.000 ieniceri cari au restabilit
lupta, «câud Mihai, trecând mlaştina atacase cor-
turile lui Siuan» (Samoskozy). întors între ai lui
Sinan s'a mirat ce fel de oameni sunt Românii de
«năvălesc aşa de cutezător asupra lor căci nu s'a
mai atizit pân' acum dela nimeui ca nişte cele aşa
de puţine să fi cutezat vreodată a pleca împotriva
împăratului Turcilor şi să fi pus pe fugă trei Paşi».
Un rob fugit dela Turci spune acestea şi adaugă că
Turcii pregătind bagajele «se gândiseră la fugă»
dar, numărul mic al biruitorilor i-a făcut să-şi schimbe
gândul.

Mica oştire era nevoită a se retrage din cauza
marei disproporţii mimetice. Odihnindu-se până la

mase sunt nimiciţi... trei

N.Iorga, Istoria Armatei, I, pag. 3S7.
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miezul nopţii, biruitorii ridică ta-
băra şi se retrag la munte, până
la Stoeneşti, unde vor aştepta două
luni, maiestuoasa dar trândava
sosire a aliatului ardelean. Odată
cu el veni şi Ştefan Răzvan din
Moldova.

Avu bătălia dela Călugăreni efec-
tele unei bătălii decisive? S'ar părea
că întrebarea ntt-şi are rost, clacă
biruitorul se retrage, lăsând ţara,
timp de doua luni, pe mâna Tur-
cilor, prefăcută in faşalâc, cu be-
glerbegul Satârgi Mohamnied Paşa
instalat în Bucureşti, şi snbaşi prin
oraşe I Dacă e aşa, clece în Octom-
•vrie, pentru Mihai, «lăsboiul nu
mai era decât o plimbare i> (Iorga)
şi de ce o armată aşa de nume-
roasă ca a lui Sinau părăsea ţară
fără să dea o singură luptă se-
rioasă ?

Asediul Târgoviştei, apărată, nu-
mai de looo de Turci (16 Octom-
vrie) era numai o piedică lăsată
de Qinan în calea biruitorului dela
13 August, spre a-şi asigura retra-
gerea oştilor ce se rostogoleau în.
debandadă pe şesul Munteniei, cu
graba de a trece mai repede Du-
nărea, încărcate de prăzi! Aşa vă-
zând, urmăritorii ţintiră direct la
Dunăre,, fără a se abate la Bucu-
reşti, evacuat pe fugă de Turci;
atacul dela Giurgiu s'a dat la 27
Octouivrie asupra unei oşti care
nu se mai gândea la scopul expe-
diţiei sau la onoarea ei, ci la graba
de a-şi' mântui vieaţa.

Numai asediul cetăţii din insula,
unde s'au distins ostaşii ducelui de
Toscana, îi reţinu o zi mai mult pe
creştini. Iniţiativa, chiar în cursul
campaniei din Octotnvrie., o avu
Minat, «De fapt, rolul lui Sigismund fusese de
simplă paradă. Nici un plan, nici o intervenţie
personală a Iui nu se înseamnă în izvoare» (Iorga) 1),
Aşa dar, campania din Octomvrie nu aduce nimic
nou: nici un nou căpitan, care să inspire teamă
lui Sinan, în afară de Mihai, nicio nouă victorie,
cate să decidă retragerea lui. Singurul element nou
era: numărul. Acesta îi lipsise lui Mihai a doua zi
după Călugăreni. Ţara era părăsită de duşmanul
învins şi liberarea ei însemna recâştigarea deplinei
neatârnări faţă de Poartă. Biruinţa lui Miliai şi
eroismul său din Octomvne puse în uimire chiar pe
trufaşul principe ardelean: «Atunci Bator Jigmon
dacă văzu pre Mihai-Vodă cu atâta vitejie şi cu atâta
înţelepciune, slobozit-att Ţara Românească cu tot
venitul ei ca să fie iar pe seama lui Mihai-Vodă fi

*) Istoria lui Miliai Viteazul, I, pag. 322.

FRAŢII PB.RDA ŞI STROE BUZ3SCU
I'reseă la Miuasttrcn C&luiu

(Cronica). Era încă unul din efectele biruinţei din 13
August. Marele erou se întoarce în scaunul său clin
Bucureşti ca Domn independent şi de două ori libe-
rator al ţării sale.

In anul următor, Mihai porni ofensiva peste Du-
năre « cea dintâi campanie balcanică, de cruciat a
lui, în genul lui Io an Corvin, cucerind şi Turna, ultima
din cele trei raiele pe malul stâng. In semn de pace,
fără îndatoriri, Sultanul îi trirnete un steag. Pe când
Mihai culegea laurii nouilor sale victorii peste Du-
năre, în acelaşi an 1596, Sultanul zdrobia trupele
imperiale şi ardelene trimese de Bathory în lupta
dela Keresztes.

Bătălia pentru unire: Şeliinberg

Xupta din 1599 se distinge de altele prin aceea că
e singura ciocnire cu duşmanul din cursul campaniei
şî că este cea dintâi bătălie românească de stil apu-
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sean, în câmp deschis şi care, prii. decisiva ei aduce
învingătorului nu numai- domnia Transilvaniei, ci
putinţa înfăptuirii celei dintâi uniri a Românilor
din Dacia.

Planul lui Bathory din 1595 de a reuni cele trei
principate sub un singur sceptru era o ideie a Re-
naşterii care va ameţi capetele multor principi din
sec. al XVII-lea, mai ales după înfăptuirea ei prin
Mihai Viteazul.

După înfrângerea din 1596, Sigismund Bathory
juciî cunoscuta comedie politica, ce aduse în curs
de iui an patru schimbări de domnie în principatul
vecin. Aceea îu favoarea imperialilor plăcea în deo-
sebi Iui Mihai. El şi încheia un tractat direct cu îm-
păratul Rudolf II care-i asigura sprijin militar şi
bănesc, pentru răsboiul sau cu Turcii.

Instalarea lui Andrei Bathory din 1598 strica însă
planurile Voevodultii.

Luându-şi titlul vărului, său de Principe al Tran-
silvaniei, cu adaosul, Moldovei şi Ţării Româneşti,
Andrei ceru îndată lui Mihai supunere şi împăcarea
cu Turcii; îu taină însă plănuia cu Ieremia Movilă,
care ocupase tronul Moldovei cu ajutor polon, să
scoată pe Mihai din scaun. « Atuncea lerimia-Vodă,
Donural Moldovei... trimise cărţi la Batbor Andrei aş
cum să fie amândoi una şi să scoată pre Mihai-Vodă
din mijlocul lor şi, de nu va ieşi de voie, ei sa ridice
oşti asupra Iui, să-1 prinză şi să~l dea Turcilor»;
faptul e adeverit şi cu acte.

Câtva timp Mihai duse tratative cu Rudolf I I ca
să cuprindă Ardealul prin cooperare, ajutat de Basta,
comandantul oştilor imperiale din "Ungaria Supe-
rioară. I,a 25 Septemvrie însă, Rudolf începu ne-
gocieri cu Turcii. Prin aceasta, el se desinteresa de
Transilvania. Mihai se hotărî atunci s'o cuprindă
singur,

Mihai adună ostile în tabăra dela Ploeşti la 4/14
Octomvrie, înipărţindu-le în trei grupe spre a pă-

I,Ul>TA DIN'l'HR SXllOJţ 1UJZRSCU 31 CUMNATUJ, HANUI,UI
'i'ATAUJWJK J,A TlţlŞANI
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trunde fulgerător prin trei păsuri de munte: ştirile
variază în ce priveşte numărul şi forma grupelor,
Radu Buzescu şi banul Udrea veneau cu «ostile
Craiovei, ale Jiului şi ale Mehedinţilor» ca să treacă
direct la Braşov, pe când Mihai, cu grosul oştilor,
apucă prin-pasul Buzăului, tar Baba-Novac cu 5000
haiduci pe la Turnu-Roşu, Erau cu toţii 30.000 ostaşi
cu 80 tunuri mid,după alţii chiar 40.000. Mihai
trecu pe la Prejmei',—-de unde trimise emisari ca
să răscoale pe Secui, — pe la Braşov (10/20 Octom-
vrie) care se supune, I'eldioara, Şercaia, Făgăraş,
fără nici o piedică şi se opri în luncile Sibiului, unde
se adună cu. haiducii lui Novac şi 8000 Secui veniţi
pe urmă (17/27 Octomvrie). Acolo se întâlni cu
duşmanul care tocmai se apropia de Sibiu.

După Darahi, oastea lui Mihai se alcătuia din:
Roşii de ţară «foarte frumoasă oaste» alcătuită din
boierime, măciuci numiţi după măciuca lor, dar aveau
şi suliţi, boieri şi gloată de ţară, «de parcă venise
toată Românimea $; veneau apoi S.ooo de haiduci,
afară de ai lui Baba Novac, 8.000 Secui şi 23.000
lefegii străini, ostaşi de carieră, pedeştri şi călări,
din care 2.100 unguri, iar restul poloni, cazaci, sârbi
şi moldoveni.

In faţa acestei frumoase oştiri, Cardinalul Andrei
aducea 25.000 ostaşi, adunaţi în pripă, dar bine pre-
gătiţi şi bine armaţi.

Mihai gătea un atac prin surprindere, când sosi în
tabăra lui un sol de pace, Malaspina, nunciul papal
care vru să împace pe cei doi, ori să facă numai greu-
tăţi lui Mihai. Mihai amână lupta, dar a doua zi
opri pe nunciu la sine şi desfăşură ostile în faţa ta-
berei lui Andrei, ca să-1 intimideze.

Ostile lui Andrei, la care veniră în urmă «trupele
în mare parte româneşti ale Banatului, din lyipova,
Inău, lAigoj, Caransebeş» şi Secuii din părţile Arie-
şului şi Mureşului» (Iorga) se aşezară cu spatele în
zidurile Sibiului, având în faţă râul Cibin.

Artileria lui Andrei începe atacul pe la 9 ore di-
mineaţa trăgând de trei ori în plin, pe când tunurile
lui Mihai trag rău, «peste capetele duşmanilor»,
Dela primele ciocniri se produc deserţiuni la duşman:
românul Daniil Zalasdy urmând chemarea sângelui.,
trecu la Mihai cu ai săi. Haiducii lui Baba Novac,
din aripa stângă, «dau un puternic atac, pe care-1
respinge I^azar Istvan; acesta înaintează la rându-i,
dar spre a-1 opri intră în luptă centrul lui Mihai, unde
se aflau ungurii lui Mako, încadrat de români şi
poloni. Printr'o şarjă puternică ei împing centrul
duşman înapoi, deşi aripa dreaptă a lui Mihai, con-
dusă de aga Leca e respinsă mult înapoi de atacul
combinat al lui Moise Secuiul şi Petru Husar, Se
pare că atunci«cavaleria lui Andrei isbuteşte a pune
în neorânduială oastea românească», pe care Ma-
laspina ar fi văzut-o fugind «până la curtea voevo-
dtilui însuşi». O clipă, şi duşmanul putea fi biruitor.
Mihai luă atunci 3.200 ostaşi din linia doua, unde
se afla şi sări în toiul luptei, ca la Călugăreni <( cu cea
mai mare vitejie şi îndrăzneală, prin pericolul la care
s'a expus» (Malaspina), şi îndreaptă-frontul român.
Coruiş, generalul lui Andrei, român de sânge se lasâ
prins cu o mică rezervă; duşmanul mai dă un energic
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atac, condus de patru căpitani unguri, între cari
Moise Secuiul, şi respinge aripa stângă a lui Mihai
până la tunuri, Mihai alergă din nou printre cei cari
fugeau în dezordine, îi cearta, îi întoarce din nou, în
timp ce cavaleria polonă izbeşte şi dâ înapoi, ba chiar
atrage la deserţiune ostaşii poloni dela Andrei, Un
atac general al frontului roniân câştigă biruinţa.

Părăsiţi de principe, care fugise, la o jumătate de
oră după începutul luptei, şi de generalul Corniş,
trupele duşmane continuă să
se apere până la căderea
nopţii, când sunt puse pe fugă,
lăsând tabăra întreaga, 45 tu-
nuri, peste 2,000 morţi şi 1.000
prinşi. Fugind prin munţi, spre
a trece în Moldova, Bathory e
•ucis de Secui; oastea lui se
împrăştie cu spaimă; « mulţi
din ei nu s'au oprit nici la
Bă [grad, nici la Cluj, ci mer-
geau care unde-! ducea ochii».
Prada fu aşa de mare că, pen-
tru a o duce, spune Forgaci,
trebuiră 22 cară. De teama
răscoalei ţăranilor români ora-
şele şi nobilimea se grăbiră
la 'supunere. «Deci dobândi
Mihai Yodă. scaunul de Crăie
şi tot Ardealul, şi toată ţara
Bârsei şi toţi Secuii» spune
cronica ţării, deosebind părţile
din care se compunea Princi-
patul transilvan.

Mirislău şi Gorăslâu
O mare bătălie putea să de-

vină cea dela Mirislău, menită
să înfrângă răscoala nobilimii
maghiare, unite cu invidiosul
Basta, dacă iuţeala şi mânia
tiu l-ar îi împins pe Mihai să
făptuiască neiertate greşeli.
Fără un scop distinct sau o
politică a momentului, fără să
încerce a temporiza lupta până
la clarificarea situaţiei politice,
Basta fiind supusul împăratu-
lui, care, ignorând conflictul, îi trimetea la 22 Sep-
temvrie diploma dt guvernator pe vieaţă al Ardealu-
lui,—Mihai primi să dea imediat lupta. Apoi, amăgit
de Basta prinţr'o fugă simulată, îşi părăsi minunata
poziţie ocupată şi fu atras într'im loc neprielnic,

VASir,iî

Mihai. Acesta vru chiai să a-pere Ardealul, contra lui
Zamoiski, care încercă să treacă pe la Oituz, Cu
oaste nouă, bine întocmită, Mihai era în stare sa
smulgă o biruinţă decisiva asupra lui Zamoiski, la
Năeni, dacă nenorocul său nu-i aducea tocmai atunci
lovitura în spate din partea trădătorului Moise
Secuiul. Nici la Teleajen sau Bucovel, Zamoiski nJa
câştigat o luptă decisivă, deoarece Mihai se putu
retrage în ordine cu oastea întreagă; la Ploeşti, Za-

moiski nici nu mai vru să con-
tinue înaintarea, «Ceea ce a
hotărît a fost trădarea boierilor
munteni, sătui de Domnul
veşnicelor lupte şi indiferenţi
la gloria lui şi a lor » (Iorga),

Astfel, primind lupta dela
Mirislău dintr'o uşurate că ne-
socotinţă, Mihai provoacă el
însuşi seria de evenimente,
cari printr'un destin orb tre-
buiau sâ-1 ducă la catastrofa
fiualâ. Profetic ,şi stăpânit de
mustrarea acelei greşeli poate,
scria dânsul la 7 Octoinvrie;
«Uşor este să se înceapă orişice
lucru, dar greu este a se duce
la capăt şi (mai) greu a se
întoarce iarăşi înapoi » l),

De altă parte, Basta nota
în carnetul său, cu privire la
calităţile ce se cer unui co-
mandant: ţi ii est de graude
importance qu'011 saclie, s'îl
est soldat ou nori; s'il est su-
perbe et hâtif,. .»a).

Biruinţa dela Gorăslăn, dlti
3 August 1601, răsbuna ce e
drept toate neizbânzile lui din
anul precedent: era o luptă
decisivă care-i dădea în mâini
Ardealul, biruinţa fiind câşti-
gată în primul rând de cei
10.000 ostaşi ai săi, la cari
Basta adaogă 8.000; dar ală-
turi de el nu avea nici boie-
rimea, nici ostaşi de sângele
său, afară de 600 Moldoveni.

Dimpotrivă, destinul ducea în tabăra adversa 16.000
Moldoveni, daţi lui Sigismiind Batliory de aliatul
său Ieremia Vodă. Ce folos avu dela adunătura
de streini, care nici vieaţă căpitanului n'o puteau
garanta, se văzu a doua zi după strălucita victorie,

DOMNUL MOI,POVEI, 1634—1653

unde i se luă mai întâi,, printr'un atac îndrăzneţ prin tragedia dela 19 August, «Şi aşa s'au plătit lui
artileria şi, cu tot eroismul său şi al cavaleriei, i se
măcelări toată pedestrimea (8/18 Septemvrie 1600).

Deşi învins, Minai, care câştigase Moldova fără
să dea o mare bătălie, nu pierdea Ardealul; biruinţa
Iui Basta dela Mirislău nu era hotărîtoare pentru
două cauze: Mihăi nu-şi adusese aici toate forţele,
pe care începuisă ie grupeze îndată, formând o nouă
oştire, iar biruitorii începură să se certe între dânşii
pentru guvernul ţării şi să caute din nou împăcarea cu

Mihai Vodă pentru slujbele ce au făcut Nemţilor »
(Mirou Costin),

BĂTĂLIILE LUI RADU. ŞURBAN
Cel intitulat «.un biruitor» în studiul închinat, lui'

de-_d-l N. Iorga, ales de boierii lui Mihai în 1601 ca
să-i continue politica, ajută cu vechile trupe ale lui

1) N, Iorga; Istoria Armatei, II, pag. 44.
2) General Jî. Roselti, Essa is , p a g . 102,



MARILE BĂTĂLII
— ™

Milmi, pe generalul împăratului contra lui Sigismund
^ fu ^ajutat el însuşi pentru a-şi lua scaunul, contra
Im Simeon Movilă, IÎ1 câştigă trei mari biruinţe:
una la Teişani-Ogretin şi două la Braşov (la I6O<Î
$i i 6 n ) . * °

Bătălia dela Teişani

Alungat, Simeon se întoarse ca să-şi ia scaunul,
î n Septemvrie, aducând pe Hanul cu 40.000 Tătari,
<-iiri tocmai treceau spre Silistra pentru a merge pe
fmnliil iipimean, căci răsboiul turco-german nu se
iiK-h.-iii;!!.-. împotriva Hanului care ameninţa sa treacă

ŞÎ ni Ardeal, Radu Serbau ceru ajutor. Basta însuşi
rt :i iijunsla timp dur îi trimese 3000 ostaşi buni şi
.•((.ou Secui cari împreună cu ostaşii săi dădeau vre'o
' '; ', ''-V""0 oameni, Se alese poziţia de luptă la
'iViijiini-Ogretin, ocupandu-se doi pinteni de platou
$nţ;i n hţa, deasupra văii Teleajeiuihti; Cavrioîo
a r h dat pkmul unei tabere largi l a Teişani, cu şanţ
uriâne înijtrejtnuilior, flancată de patru redute cu tu-
nuri îiî  cit,.. Trupe libere sprijineaţi tabăra pe deal
iii în pădurea vecină. După o ciocnire de avangardă
la Măgurele, Hanul Gazi-Gbirai înaintează, având
pe- Simenii alături cu 2—3.000 Moldoveni şi Poloni.
Tutiirii utucă. Valonii se retrag în tranşee, dar Ro-
mânii şi Uiururii eu mare furie se aruncă asupra lor,
iar lunurile bal. în plin. Trei atacuri a dat banul în
primii zi (14 Septemvrie). Iu al treilea atac sunt
•puşi pe Eu îi Ungurii şi Sârbii, şi abia Valonii împiedică
pe Tuluri de a intra în şanţuri, printr'o lovitură de
{Şam:, eau'~i face HÎI dea îndărăt, Atunci călărimea
lutai'ft (n.'U])ă «dealul din faţă, mult disputat» (Iorga).
Col din urma atac îl dau Românii, conduşi de Siroe
Hvzcscn, lovind trupa lui Mirza, nepotul banului,
N'u ftmt 1111 duel singular, ci o luptă decisivă între
cele unii l:mi elemente ale celor doi adversari. Tătarii
Inşii în urmă .|.oou morţi (după alt izvor 8.000) şi
sv: ivtnijţi a doua zi, Hpre Silistra; Simeon fu trimes
ietfîit în fiare pe hurta unui cal, spre Moldova, de
<.:iH:iv hun, fiindcă îl înşelase.

jlirtiinţa asigură pe Radu în scaunul său şi-i dă
cu rujul <k< a .se afirma ca Domn neatftrnat, făcându-şi
ritului sau dunărean, ca Mîrcea cel Bătrân, Dan II,
Vliid 'J.Vi|ii'ij, Radu (ielu Afumaţi şi Mihai Viteazul:
îilîidi ţti pradă Silistru, apoi sălaşul Tătarilor dobro-
jjrcjia, jiuiiii la Mare,

intiUti biruinţă dela Braşov, 1603

Iu Anleiil, politica <\<i închinare hi Turci a lui
.Andrei fu rehnifu acum de Mowe vSeeuiul; el se pro-
cluuiii [irincipe, ţii alungă pe Basta la Oradea. Radu-
ŞtTbiin v. clicinivt Htăruitor ele .solul împărătesc Kra-
cki;t sîi trimeatu ostile; lui do mercenari pentru a
tc'Htddili <icditi('tt în Ankii]; vrând mai bine pacea,
de vât Tftsboiiil, şi umiiai pentrua-1 intimida, Radu,
trimoti- doi căpitani (Oh. Raţiu şi Mârzea cel Mare)
cit .|.oon («tuşi, cari, ţinând tabăra încinsă cu care,
sunt; titiicuţi (Io două ori de ungurii lui Sekely, tot
\x> tdiXţl cati hirft biituţi şi riaipiţi a dona oară (la
Renu'Ui ffi hi Râşnov),

Cfonicu mu 11 toi nil spune ca Sekely avea de gând
sft vinft «în Tura RoiufineaHcă asupra lui Şerban
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LUPTĂTORI CAZACI
(Giavură contimporanii ilin sec. XVII)

Vodă» ceea ce nu este exclus, dat fiind legăturile
lui cu Simeon cel detronat. Radu însă vrând pacea,
trimese o solie pe care însă Moise 11'o primi, Attuici,
el se hotărî să treacă iarăşi munţii. «I(a purcesul
lui din Târgovişte » se făcură slujbe mari în toate
bisericile pentru biruinţă. Când Moise auzi intenţiile
lui Radu începu a se lăuda, zicând: «ia să vedeţi
acum, acel rumân gros ce va să pată, numai să-mi
tinz aripa ceasta direaptă şi numai decât 1-oiu birui »
(Cronica).

Moise îşi făcu tabăra din cară legate cu otgoaue,
în dosul miei mlaştini, spre moara de hârtie, la
miază noapte de Braşov, având la dreapta spre
Codlea, 4.000 Tătari, ia stânga 1.000 Turci şi în
tabără, 6,000 unguri cu 25 tunuri. Intre Râşnov şi
Vâlcan se rândui oastea lui Radu ijerban la 17 Iulie,
cu cei doi Mârzea în stânga, faţă cu Tătarii, Raţiu
la dreapta, spre Braşov şi centrul din pedestrime
şi haiduci (archebusieri calări), Radu fiind Jâiigă
steag—în totul 4,000 călări şi 6.000 pedeştri cu 4
tunuri. Deci lupta se dădu în câmp deschis după
toată regula. Fără să mai aştepte venirea lui Basta,
Radu ordonă atacul. Cavaleria lui Raţiu năvăli în
marginea Braşovului şi atacă tabăra din coastă, în
timp ce fraţii Mârzea lovind pe Tătari prin surprin-
dere, îi împrăştie şi viu din partea opusă spre ta-
bără. Strigând de trei ori «Isus» şi «Sfinte Nico-
lae » centrul porni la atac în acelaşi timp, pe când
artileria lui Moise, rău îndreptată, bătea aiurea,
Ajungând la mlaştină, haiducii descăleca, se târăsc
pe jos printre tufişuri şi gropile locului şi răsar deo-
dată, cu iui foc năprasnic asupra tunarilor din ta-
bără; călăreţii lui Delimarcu (1.000) pedestriţi, prin
o mişcare la fel, fac o spărtură în lanţul de cară
năvălind înlauntrul taberei, jje care ceilalţi o în-
conjoară acum de toate părţile. Urmează măcelul
« cu suliţele lungi cari trec prin două şi trei trupuri».
Ca «nişte turme speriate» Ungurii caută scăparea
în fugă, lăsând peste 3.000 morţi (alţii spun 6,000)
între cari şi Moise Sekely, prins din fugă, a( cărui
cap tăiat fu expus în piaţa Braşovului — o răsbunare
a sorţii pentru trădarea lui faţă de Mihai. Tătarii
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fugari- de la începutul luptei ar fi fost măcelăriţi
de Secui în strâmtorile munţilor.

Bătălia dela Braşov era un al doilea. Şeliinberg
şi Ardealul se afla la dispoziţia biruitorului. Ştiind
însă ce viespar de intrigi şi trădări este Ardealul,
Radu-Şerban trimese împăratului 32 de steaguri
prin o solie de boieri, primită cu multă strălucire la
Praga, şi el se întoarce, ca om înţelept, la scaunul
său din Târgovişte.

A doua biruinţă dela Braşov, 29 Iunie 1611

Noul principe Gabriel Bathory, puţintel la minte,
ca. toţi Bathoreştii, reîncepu jocul unchiului Sigis-
mund, de-a suzeranul ţărilor române, sub egida
Sultanului. Radu Şerban şi Constantin Movilă căutară
mai întâi să-i intre în voe; atunci noul Bathory făliri
planuri şi mai mari.

In plină pace, el năvăli pe timp de iarnă în Ţara
Românească şi — Radu Şerban fugind —supuse ţara.
Trei luni stând în Târgovişte (lanttarie-Martîe), el
e îngădui armatei sale să jefuiască toată ţara şi toate
mănăstirile aşa cât nimic n'a rămas în ţară; pe
lângă aceasta s'au făcut răutăţi, tiranii şi pradă ce
nu se pot spune »(Engel). După cererea boierilor ră-
maşi în ţară veni Douin, cu voia Porţii, RaduMihnea,
în faţa căruia, Bathory se retrase la Sibiu. Iu Iunie
însă, răsturnătorul, ascuns în Moldova, pregăti ex-
pediţia de pedepsire şi năvăli la Braşov, în. toiul
verii. Vasalul turcesc fugi la Nicopole de frica lui
şi ţara îi puse Ia dispoziţie «toţi darabanii şi cât mai
mulţi călăraşi»; Radu venise cu 3.000 poloni, din care

800 erau joitiiiri (chiurasieri), fără tunuri, Braşovul
făgăduind să-i dea câteva. Eathory întări toate
păsurile ardelene, dar Radu, tăbarît la Rucăr, trecu
neobservat pe la Strunga cu 7.000 călăreţi şi 1,500
pedeştri şi ajunse în grabă la Braşov, făcând front
cu spatele către oraş. Bathory aleargă înaintea lui
dela Prejmei1. Dreapta lui porneşte atacul asupra
darabanilor din stânga lui Radu, care se retrag în
debandadă, măcelăriţi, târând înapoi tot frontul ro-
mân spre şanţurile oraşului. Duşmanii se cred bi-
ruitori când în spate le cad călăreţii şi chiurasierii
lui Radu, ascunşi după moara de hârtie, răsturnancl
totul în calea lor. Ei decid îndată soarta luptei.
Lipsiţi de praf şi gloanţe, călăreţii lui Bathory fug
îngroziţi, făcând un pod cu suliţele aruncate spre
a scăpa mai repede. «Românii se întorc atunci şi
încep măcelul şi urmărirea... Cu grămada se aduc
prinşii la movila de gunoiu a oraşului, pentru a fi
tăiaţi. De toţi căzură 12.000 de oameni. A doua zi
Radu, cutreerând câmpiile luptei decisive spunea
smerit: «Sânt prea mic ca să fi putut face asta.
N'am făcut-o eu: Dumnezeu din cer a făcut-o eu
mâna lui atotputernică» (Iorga, ştiri săseşti). S'au
cules 40 de steaguri. «Iar Bator fugind i-a căaut
cuşma din cap jos, spune cronica noastră, şi ca un
câine s'a ascuns şi de abia a scăpat cu mare ruşine
şi nu i-a folosit nimica penele cele multe ce purta,
până a scăpat de s'a închis în. Sibiu, că dela singur
Dumnezeu a luat acea plata».

Radu Şerban urmări pe fugar până la Sibiu, apoi
se întoarse în ţară, unde aflând pe Radu Mibnea
înscăunat, cu toată voia ţării, lua drumul pribegiei.
Niciodată un biruitor ca dânsul n'avu un destin
mai trist.

BĂTĂLIA FINTA
După necurmate răsturnări ŞL răsboaie, tronul

lui Ştefan cel Mare va fi ocupat, timp de două decenii,
de boierul Lupu care-şi luă un nume împărătesc
pentru domnie. Mândru şi ambiţios, Vasile Vodă
râvni ca atâţia principi după Mihai Viteazul, coroana
întreită a Daciei şi fără să-şî întocmească o bună
oştite, bvi în. două rânduri cu învoirea Porţii, ca
să-i ia tronul, pe paşnicul său vecin, Matei Basarab.
Se întâmplă însă ca acesta să fie şi unul din viţa
vechilor răsboinici. Oastea Ţării, refăcută prin două
decenii de linişte, era o adevărată oaste naţională.:
atacurile lui Vasile Vodă sunt respinse. Iu 1653
însă o vastă conspiraţie, cu legaturi în afară, ridică,
asupra lui Vasile pe boierul Gheorglie Ştefan care-i
luă tronul,

Intorcâudu-se cu ajutor dela ginerele său Timus
şi 8,000 de Cazaci, după o luptă scurtă, la Popricaiii,
Vasile alungă pe usurpator. Dacă se oprea aci, a r
fi putut domni cu pace, până la capătul vieţii, dar
îl mâna dorinţa' lui de răzbunare. •

Cu 8,000 de oameni, oaste de ţară, şi 16.000 d e
Cazaci aduşi de Timus, Vastte porni spie Focşani.
Aci, avantgarda cazacilor e luată în primire de vel-
spătarul Dicu, moştenitor de tron, cu 9.000 călăreţi
lefegii şi Roşii, Cazacii bat în retragere, dealungal
câmpiei, susţinuţi de o trupă nouă,:«o seamă de
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o a s t e cu foc (cu
puşti,) luiidud călări,
pedoştri, seimeni şi
ţncăluşe». Respinsă
la Şoptea, pe Telea-
jen, oastea do aco-
perire a lui Matei se
retrage în ordine pe
malul Prahovei, o-
prind înaintarea duş-
manilor.

A Vinul oşliri- mai
mira, Maici sap ii
şanţuri în junii ta-
iii'M'i aşi'/.atr între
i'int<i si râul Jiiloini-
•ţiv; tu centru avea pe
Roşii, hi aripi pe-
(Ieştii şi .seimeni şi
12 Uiiuiri. «Sosind la
nudul Prahovei, Va-
sîk' vru Sii-fji odili-
nenscîi ostile obosite
de j,ţoana, u M, iji sil
ocolească tabăra lui
Mutei, dar Timus HC:
împotrivi iji decise
utilul, împingând
otfttlc pi'-sle pil ni ui
Clilliunca în fiiţn tti-
berci Im' Mii Ici. Aci
vicltîlimil Tiimiţf so
ojui. Ctii'iiiiit. df Vii-
silo, «I îi I'I"LS])IUISC:
(I lunii, vitejii Moldo-
venii vnrbiik'

noi», iji Moldovenii
î n n i p i i t i t o n l , Iii c a r e :
Muntenii răspund ni
foc <lc piiţtti. Atiioul

nul: di1 ioo de Nciii|:i
calări, i s ihie putcr
nl<: în iirip» dreapta
ii lui Mutei, rcspiu
j>îlud"(i înupoi piltifi
k corturi, « Curlcu
co KC cliiauiâ Knşii
au (Iul: dosul, iji unii
şi |)(!Hk' Jidoiuiţa de-
tk'.se, nesocotind vu-
ilnl». Dacă. veiK'tui
şl Cazacii «cu focul
iiHiipni mijlocului ţ,i
aiipci cei d«i stiluri
Lui Maici, M'HM In
«Ies h i e n i U /.k:ii

Miron Conţin; victo
rin om a lui Vtisik1.
Ne fiiiiti ocupai: în
centru, Muici îndrep-

fn I

tă centrul asupra
Moldovenilor cari
înaintau, întorcând
tunurile şi pedestri-
mea asupra lor, apoi
siugur, ca ILihai la
Şelimberg, alergă în
mijlocul celor fugari
şi-i readuse în luptă.
« Puştile (tunurile)
nepărăsit dau în Mol-
doveni » cari se re-
trag, pe când frontul
Muntenilor se reface.

Numai atunci Ti-
mus aruncă un corp
de Cazaci spre cen-
trul lui Matei. Târân-
du-se-pe jos, ca să
se apere de focul tu-
nurilor, ei sar de-
odată într'un chiot
cu o salvă de foc
asupra centrului
muntean; un glonţ
nemeri pe Matei
în germehiu—dar
Domnul stătu aprig
în luptă alungând
fteicul venit să-1 a-
jute. Dar călăreţii po-
loni din aripa stângă
a lui Matei, cari pân-
deau clipa, năvăliră
cu săbiile asupra Ca-
zacilor pedeştri, căl-
cându-i şi tâindu-i
în goana până în ta-
băra lor,

«Nebunul de Ti-
mus ce să facă nu
ştia»... Cazacii stri-
gau să li se dea ordin
de atac ori de şăn-
ţuire, focul Munteni-
lor din centru şi
dreapta lor nu mai
contenea. Momentul
decisiv al luptei este
grăbit de un feno-
men meteorologic :
«Deodată cu aceste
se scornise un vifor
cu ploae dirept în
faţa oştii lui Vasile
Vodă.'.. cât se părea
ca este anume urgia
Uri Dumnezeu sosită
asupra acei oşti câtă
era despre Vasile
Vodă; şi Matei Vodă
cu tunuri adăogea

(MUMUt de n
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groaza oştii şi siraeţi oştenii lui. Deci întâi aripa
oştii noastre a Moldovei au purces în risipă». (Costin)
Vasile fugi la Cazaci, caii zoreau să închee tabăra
la loc, dar fără spor, din canza furtunei şi atacului
muntean. Timus cu toţi călăreţi săi şi Vasile fugiră,
lăsând pedestriinea sub focul şi sabia Muntenilor, S'att
aflat în şanţuri 7,000 Caaaci morţi şi 3.000 pe eâmp.

Biruinţa dela Finta asigura încă odată tronul,
pentru cele din urmă clipe de bătrâneţe, viteazului
ostaş care dăduse Munteniei una din cele mai glo-
rioase domnii ale secolului său.

Tradiţia eroică, reînviată de Mihai Viteazul, elec-
triza timp de o jumătate de secol pe urmaşii săi,
cari îşi încercară norocul şi puterile pentru cauza
creştină sau pentru apărarea ţării. Vechiul presti-

M B I J O GRAFIE
GJi. Şincai, Cronica Românilor I, II , 1886.
M, Cogălniceattu, Cronicile României, I, 1872.
N, A, Conslaulinescti, Bătăliile cele mari ale Românilor,

Soroca, 1918,
— Posada 1330—1930.
A, I). Xenopoi, Istoria Romanilor din Dacia Traîana, II-VI.
I. Bogdan, VJn.A fepeş. Bucureşti, 1S96,
Palaâe, Radu dela Afumaţi, Bueureştl, 1923,
1. Ursit, Istoria lui Ştefan cel Ilare. Bucureşti, 1925,
— Petru Rareş, 1923.
iV, Bttlcesoxt, latoriti Românilor sub Mihai Viteazul, 1008.

gitt al ţării din timpul lui Mircea şi al Iul Ştefan se
resimte în epoca lui Matei şi Vasile Lupii. Puterea
militară se sfarmă sub domnii următori, dar amin-
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{1186—1711).
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POLITICA ROMÂNILOR DIN ARDEAL ŞI BUCOVINA

1 >iii-ii jinn «politică »înţelegem arta de a eftrnmi Sta-
lul ţii do a îndruma legăturile Iui cu alte state vecine
atunci se poate vorbi de o politică românească din
coli- unu. vechi timpuri. In acest înţeles, luptele politice
.suni a tât de multe ţii purtătorii acestor lupte sunt
a t â t <k numeroşi, încât nu poate fi vorba de a trece
totul în revistă, ci, ca îtitr'o scurtă expunere sintetică,
trainic să ne restrângem la fazele hotărîtoare şi la
IHirsoiiiilităţilc dominante ale marilor cotituri istorice.

I. ARDKAUîI,

JNClţ.l'UTmuidi. )K: când se ive.se în zarea isto-
tii'i fi>k- dintâi înjghebări de vieaţă românească,
vuik'iu năzuinţa conducătorilor ei de a îndrepta cât
mlii ti'iucinic această vicuţă.

AHIIVI, întâiul cronicar maghiar, secretarul ano-
nim ni recelui iiela - • probabil alIIMea (1173—1196)
iar după unii chiar al Jui. Uela, I I (1131—41) — n e
jMivi'HtcşU: fă, după căderea voievodului român Gelu
în luptu (lela râul Căpuşului, «locuitorii ţării» — sunt
cuvinLi'lr acestui secretar «văzând moartea stă-
pânului lor, de bună voie dând mâna şi-au ales
.sIslpAiiit.nr pi1 Tuhiituin, tatăl Iui Horea, şi în locul
i:e .se niiiik'ste Aşi'hik-u au întărit cuvântul cu jură-
mlinl, iji din ziua aceea locul se numeşte Aşcbileti,
fiiiuk'îi nici au jurat,».

)I(;H|IHI voievodul părţilor bihorene, Menuniorut,
tieelniji Hcavliir tiiuiniiu al regelui Bela ne spune că
ţ.îiru (UTstuiu o cuceresc Ungurii nu prin răstooaie,
CM prin cusătorisi Ini Zoltan fiul lui Arpad, căpetenia
noUnr i'in'ciitoti, cu fiica voievodului băştinaş. Acest
suctciui' ml uil.il Hrt arate, cu câtă cinste e întâmpinată
tuniini tfnţ.ie 11 lui Zoi lan ţii însoţită până la casa rtucală,
preţuim şi ospăţul col mare Ia care vine tineretul
fruntaş şi din ţările apropiate,

Al treilea voievod de pa pământ românesc, precum
nu îuLTuiHllţoazit numitul secretar anonim, este Glad,
ACCHIU, du.pîi mai inul te lupte împotriva Maghiarilor,
în ci'Le din liniiă .se retrage în cetatea Keve, pe care
rlliţinirinii n'o pot cuceri, ci el o închină clin propriu
îndemn (sun spinitiţ).

Dacit itciwto îiisenmiiri ne arată legăturile mai vechi
Jilţ} Homfuiilor cu tîuuurii, altele, ceva mai târzî î .ne
înftSJiîpnii'.u cilLcvumltiiptiii! (tiu însăşi vienţa proprie.a
«cestui ituiuu. Din timpul năviilirii Tătarilor la 1241, a-
vein ti CA ti tecul de jul«» ui lui Rogerius, îutfiiti canonic,

pe urmă arhiepiscop. In acest «cântec», autorul nu
împărtăşeşte decât lucruri văzute, auzite, experiate.
Astfel, el ne spune limpede că el însuşi ajunge în
robia Tătarilor şi că aceştia, într'o bună zi, pun cneji
sau balivi ca să facă dreptate şi să le aducă haine,
hrană, arme ş. a.; că stăpânul său—un astfel de
cneaz — are sub ascultarea sa o mie de case, cneji
fiind cu totul o sută; că aceşti cneji aduc pace, orân-
duesc târguri, înscăunează dreptatea; că ei se sfătuesc
odată în fiecare săptămâna; că el, Rogerius, însoţeşte
pe stăpânul său la aceste consfătuiri, ca să vadă
vieaţa lor, să cunoască pe fruntaşi şi să găsească,
poate, calea răscumpărării. Tot el spune că Tătarii,
după ce strâng recolta, adună pe toţi Românii din
părţile Bihorului într'o vale şi-i omoară. Unii dintre
Unguri se înfrăţesc cu Tătarii.

In alt ioc, Rogerius vorbeşte despre unele rosturi
ostăşeşti ale cnejilor («cauesii»); cele adevărate,
însă, sunt administrative şi judecătoreşti («cane-
sios, id est balivos»). Identificarea cnejilor cu ba-
Hvii e deosebit de preţioasă, fiindcă o face Ro-
gerius, scriitor italian, după ce îşi dă seama de iden-
titatea atribuţiunilor lor. Aceasta dovedeşte că neamul
românesc, născut în tradiţia dreptului roman, trăieşte
totdeauna în această tradiţie şi nu împrumută aşeză-
minte juridice străine. Străine sunt numai numirile
ce le găsim în documente, străine şi ele. Pe judele,
impărţitor de dreptate, cap al satului, aceste docu-
mente îl numesc « cneaz »; iar pe ducele, domn al mai
multor judeţe, apărător al unei ţări întregi, îl cbiamă
« voievod ». La popoarele slave, cneaz este un titlu de
principe, de duce, de rege. Dacă cnezatul ar fi îm-
prumutat dela Slavi, Românii n'ar avea cuvintele
de origine romană: judec, jude, judeţ, judecată.

Numai în Banat,, sub înrâurire sârbească, Româ-
nii întrebuinţează cuvintele cneaz şi chinez pentru
jude; încolo, această din urmă denumire e generală.
Acest jude românesc, cap al satului, dătător de legi
şi datini, apare în faţa străinilor, în deosebi a Slavi-
lor, ca un suveran; de aceea îl identifică- cu « cnea-
zul 1) lor.

Scriitorii din cancelarii, fiind străini, nu-şi dau
silinţa să întrebuinţeze termenul propriu, ci primesc
pe cel obişnuit la Slavi. . ; •.

' E interesant de urmărit că. Ungurii, după cuce-
rirea Ardealului.' nu-I organizează în' «coniitate» în
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frunte cu <s comiţi», ca ţinuturile din ţara lor, ci
lasă vechile « cnezate » şi «voievodate » româneşti.
Documentele ungureşti vorbesc de «districte» ro-
mâneşti — distHctus valaclmles — ca cele dela Deva,
Haţeg, Hunedoara; apoi de "un «drept» românesc
(jus valachicum). Cnejiij oameni liberi, aleşi de p o
pol, au, precum mărturiseşte Rogerius, mare vază
şi trecere. Numai mai târziu, Ungurii introduc
cnezatul ereditar, ca reprezentant al regilor lor şi
atârnând de ei. Acest cnezat e întâia treaptă de în-
străinare, adică de maghiarizare. Excepţie sunt Ro-
mânii din ţara Făgăraşului cari, fiind multa vreme
stăpâniţi de domnii Ţării Româneşti, au boieri [femi-
nin boreasă] ca şi cei diu această ţară, deşi, fireşte,
mult mai săraci, şi sunt astfel mai la adăpost de
primejdia maghiarizării.

Cnejii sau juzii fac dreptate în scaune (latineşte:
sedes; nemţeşte: Sttthle; ungureşte: szek-ek). Aceste
scaune sunt uneori mai rnicî (în « Trei-Scaune », ung.
Jîâtomsze'k, erau trei), alte ori mai mari cât un ju-
deţ,

RĂZVRĂTIRI ş i ÎNFRÂNGERI. Cât timp "Ungurii
•cinstesc aceste datini şi aşezăminte româneşti, e pace
în. ţară; îndată ce, Insă, se ating de ele, încep tulbu-
rările. Documentele veacurilor XIII, XIV şi XV
vorbesc de multe răscoale ţărăneşti (tutnullus rusii-
conanj, Caracteristică şi bine cunoscută e răscoala
ţărănească din 1437. Gheorghe I,epes, episcopul ca-
tolic de rit latin al Ardealului, ştiind că are să se
schimbe valuta, timp de trei ani tiu strânge zeciuiala,
ca s'o poată aduna toată, odată, în bani bviui. Această

lăcomie ne mai pomenită ridică împotrivă~i toată
ţara. Focul se aprinde în preajma scaunului său. de
reşedinţă, la Alba lulia (Bălgrad). De aici se în-
tinde spre miazănoapte până în Sătmar şi Sabolci,
apoi pe văile Mureşului şi Someşului. Căpeteniile
răsculaţilor Ardeleni sunt ţăranii Antonie Magnus şi
Ioan Cardoş, iar în părţile uugurene ţăranul Martin.
Pe pământul crăesc, în «Săsime», e adevărat rus-
boi civil. Intre răsculaţi găsim nu numai iobagi, ci
şi nobili de rând, români şi unguri de-a-valma. Ca
în timpurile de grea urgie, se poartă, pretutindcnea
în ţară, sabia muiată în sânge. Unde oligarhii nu
fug din bună vreme, ei sunt prinşi şi ucişi, casele
lor aprinse şi jefuite; sate şi oraşe întregi, prefociite
în scrum şi cenuşe. Până să le dea de urmă trupule
voievodului Ladislau Csdky şi ale prefecţilor («iş-
pant 9) secui: Mihail ICusali Jakch şi Hernie Tamilsi,
răsvrătiţiî alcătuesc o tabără mare, la Babdiu, Vă-
zând u-se la Olpret, lângă Dej, faţă în faţă cu tabăra
boierilor, ţăranii încearcă o înţelegere pacinicp, fără
vărsare de sânge. Trimit, deci, o delegaţie să ceară uşu-
rarea sorţii iobagilor. Nesocotitul voievod Csâky,
însă, porunceşte să fie spânzuraţi delegaţii ţăranilor.
Lupta reîncepe cu furie şi mai mare. Nu. ştim precis,
unde şi cum se face această răfuială. Scurta se pate
că o trag oligarhii. Ei îmbie ţăranilor pace. î,a 6
Iulie, se face învoiala între cele două tabere vrăj-
maşe, înaintea capitlulm mănăstirii din Cluj-MămV
ştur. Partea cea mai însemnată din această învoială
e că, de aici încolo, poporul îşi alege reprezentanţi
cari, în ziua de Ispas (la înălţarea Domnului), sfi se
adune în fiecare ati la Babdiu, unde să se vestească,
legile şi unde să se sfătuiască şi asupra treburilor
proprii, trăgând la răspundere pe stăpânii cari ar
strica învoiala.

învoiala dela 6 Iulie 1437, zice scriitorul maghiar
Acsâdi în a sa Istorie a iobăgiei ungare, e, fără în-
doială, urmarea unei puternice conştiinţe de drept
şi a unui dttli de împăciuire, care ar fi putut da vierii
economice din Ardeal un impuls puternic; din neno-
rocire, însă, această învoială nu s'a luat în seaunl
niciodată. Rămâne, totuşi, fapt că, la această dată.
marii proprietari feudali şi iobagii tratează între
olaltăj ca putere la putere.

Acest tratat umilitor pentru trufia boierească nu e
respectat, Boierimea înaltă chiamă, pentru 16 Septem-
vrie acelaşi an, un sfat, la Căpâlna, unde vin trimişii
celor şapte scaune secueşti şi cei din tot atâtea sca-
une săseşti. Aceştia împreună cu nobilimea «comita-
telor i> (judeţelor) — Unguri, fireşte — precum şi cu
reprezentanţii oraşului privilegiat Bistriţa şi ai
Ţării Barsei, de aceeaşi condiţie şi ei, încheie, sub
pretext ca apără ţara, aşa zisa «uniune a celor trei
naţiuni» (unio trhim nationum): Unguri, Secui • şi
Saşi. In Ianuarie 1438, aceste trei naţiuni înnoesc
legătura împotriva oricăror vrăjmaşi «răzvrătitori
de ţară «adică împotriva Românilor. Situaţia se înră-
utăţeşte şi mai mult în următoarele două veacuri
(XVI şi XVII), sub lunga stăpânire a principilor
calvinişti ai Ardealului, Intoleranţa religioasă şi na-
ţională a acestei stăpâniri, aşa cum se oglindeşte ea
în legile de atunci « Adprobatae et compitlatae », e
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de pomină, Această stare de lucruri dăinuieşte nu
numai pânâ la 1848, când se desfiinţează «iobăgia »,
ci până în 1918, când încetează robia naţională.

DOMNIA LUI MIHAI VODA VITEAZUL de'şi scurtă,
lasă o dâră de lumină în besna aceasta de vea-
curi. El e cel dintâi înfăptuitor al unităţii naţi-
onale române. E adevărat că, parţial, înfăptuiesc
această unitate şi alţi voievozi. Mircea cel Bătrân
(1386—1419) se întitulea-
ză şi este <i Domn cu mi-
lii Iui Dumnezeu şi singur
stăpânilor a tot pămân-
tul Ungru-Ylahiei şi de
dincolo de uimiţii Carpati,
pană la pământul tătă-
resc (Masară bia), lierţog
(duce) Almaşului şi î'â-
garaşutui, domn al Bana-
tului despre apus, stăpâ-
nitor îmbelor laturi ale
Dunării până la Marea
Neagră şi domn cetăţii
Drăstiorului (Silistra) şi
al tuturor ţărilor şi ora-
şelor până la hotarele
Adrianopolei». Ştefan cel
Mare (1457—1504) şi
Petru Uareş, (1527 — 38
şi 1541—46), domni ai
Moldovei, stăpânesc Ce-
tatea de Baltă şi Ciceiul,
întemeind şi înzestrând
vechea episcopie a Vadu-
lui de pe valea Someşu-
lui, Chiar în zilele aven-
turierului Eraclid Despo-
tul (1561—63), trei îngeri,
se zice în popor, i se
arata domnului în vis, în
dimineaţa Crăciunului, cu
coroane de aur, prooro-
cind că el va stăpâni
curând Moldova, Munte-
nia şi Transilvania. Ideea
unităţii romaneşti e, deci,
simţimânt popular, un
drept şi o datorie. Spre
a o realiza, ce se cere ?
Putere! Mihai Viteazul o
axe. El face parte, precum se ştie, din I,iga creştină,
patronată de Papi, ajutată de Spania, de unele
ducate italiene şi de Austria, Scopul acestei Ljgi este
împiedicarea răspândirii reformei religioase şi izgo-
nirea Turcilor din Europa. Anglia şi Polonia un fac
parte din Ligă; ele sunt prietenele Turcilor. Văzând
Mihai că uşuraticul principe al Ardealului Sigismund
Bathory renunţă la domnie, lăsând tronul în seama
vărului său, Cardinalul Andrei Bathory, omul Poloni-
lor, el nu se poate lăsa încercuit de vrăjmaşi. In
taină, se pregăteşte de luptă şi năvăleşte în Ardeal,

I'IJTRU KARHŞ DOMN AI, MOI.DOVRI, 1527—38 ŞI 1541^46 CU
i'iur, SĂU 11,113, STAFANITOR A JUMAI'ATE DIN ARDEAI,

(Dupft ftesen (Un Moldovltn. Din N. lorgti, Portretele Dom a

Andrei e înfrântă şi risipită; el însuşi fugind, e prins
şi ucis de Secui. Când aceştia aduc capul înaintea lui
Mihai, el exclamă îndurerat: «Săracul popă!».

Pentru a stăpâni trainic Ardealul, noul cuceritor
se gândeşte să-şi facă o intrare triumfală în capitala
lui, pentru a lăsa în mintea şi inima populaţiei de
aici o întipărire cât mai puternică, Hotărăşte, deci,
să intre, în Alba lulia, pe poarta cea mare a Sf.

Gheorghe. Dela această
poartă până la palatul
domnesc, precum scrie
Nicolae Eălcescu, stau
înşiraţi ostaşi de amân-
două păiţile uliţei. Iu
dosul lor, mii şi mii de
oameni din popor. Epis-
copul catolic de rit latin,
Dimitrie Napragyi, cle-
rul, corporaţiile oraşului
viu cu marealaiu să i se
închine. Opt trâmbiţe, tot
atâtea tobe, multe flaute
şi faşinete alcătuesc or-
chestra. Mihai vine călare
pe un frumos cal alb.
Opt pagi, îmbrăcaţi cu
gust, înconjoară calul
Donirmhii. El poaită pe
cap calpac unguresc cu
o egretă de pene de co-
cor, prinsă cu o copcă de
aur; o lungă mantie de
mătase albă, ţesută cu
fir, pe delături cu vul-
turi; o tunică albă şi
ciorapi la fel, garnisiţi
cu pietre scumpe; botine
de saftian galben la brâu
o pală de Taban, bătută
cu aur şi rubine, In urma
lui Vodă, zece lăutari cân-
tă arii naţionale. Opt seizi
duc de frâu tot atâţia cai
de soiu, acoperiţi cu şele
preţioase, lucrate în aur
şi argint. După aceea, bo-
ieri, ofiţeri călări; apoi
nenumărată gloată de os-
taşi,

Iyângă Domn sunt steagurile Iui Andrei, luate în
bătălie; desfăcute şi plecate la pământ, semn. că
Ardealul e supus. In glas de trâmbiţe, tobe, alăute,
în dangăt de clopote, în vuet de tunuri, în urările
de fericire ale mulţimii, iată cum intră întâiul cuceri-
tor român în capitala acestei provincii. De această
birtu'nţă şi intrare triumfală cu deosebire se bucură
Românii, «I^avestea înfrângerii (dela Selimbăr), care
străbătu repede toată ţara»—scrie cronicarul un-
gur Ştefan Szamoskozi, —«Românii cari, aşezaţi în
sate, locuiesc tot Ardealul, răscttlându-se se uniră cu

Andrei îl întâmpină la Şelimbăr, lângă Sibiu. După ceilalţi Români de peste hotare şi-şi întinseră pră-
un atac vijelios, condusele Mihai însuşi, armata lui dăciunile în cete şi unul câte'unul pe toată ţara.
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SIGJSMUND BATHORY. PRINCIPELE TRANSII.VAXIKI
(Duy;t o gravura coutempotana. Col, Academiei Române.)

încrezuţi în faptul că aveau domn din neamul lor
şi luându-şi obişnuitele lor suliţi şi săgeţi, ei ieşiau
111 drum şi ucideau pe fugari, le călcau curţile, le
jefuiau averile şi făceau urai cumplită nenorocirea.
Aşa pieriră mai mulţi fruntaşi ai nobilimii». De aceea,
Românii ardeleni păstrează şi astăzi, în cântecele lor
populare, amintirea marelui voievod biruitor. « C'ttn
•paiu, c'ttn maiu, cu sabia lui Mihaiu; cu paloşul
domnului, taie capul omului o—zice un asemenea
cântec. Dar şi alte neamuri leagă mari nădejdi de el,
în deosebi creştinii din peninsula Balcanică (Bulgari,
Greci, Sârbi). « Mihai era în mare stimă la popoarele
creştine » — scrie Bisseliu —«ele comentau cu plă-
cere şi cu aplauze faptele şi virtuţile lui. Ce să mai
zicem? După ce stinsese pe rebelii din Dacia şi împă-
case tulburările şi neliniştea popoarelor ei... Românul,
prin numele său, deşteaptă.,. în inimele,_ muritorilor
numele şi memoria arhanghelului Mihail, ducele oşti-
lor cereşti ».

Dupâ înscăunare, el se intitulează: «Mihai voievod
Ţării Româneşti, al sfinţitei maiestăţi cesaro-crăieşti
consiliar şi .locţiitor asupra Ardealului şi al oastei
maiestâţei -dincoace "de" Ardeal şi de părţile lui su-
puse căpitan».

Uneltind Polonii şi îii Moldova împotriva lui, el
intră şi în această provincie; în opt zile o vede su-
pusă la picioarele lui. Baba Novac, unul din vitejii
săi căpitani, calcă şi Pocuţia. O clipă, Mihai se gân-
deşte să cucerească şi să împartă însăşi Polonia.
Dar soarta armelor e schimbăcioasă. In curând, el
pierde nu numai Moldova, ci şi Muntenia, ţara
lui de baştină, iar în seara zilei de iS August 1601,

pe câmpia Turzii, cade «trupul lui cel frumos, ca un
copaciu»/ vorba cronicarului ţării, sub loviturile de
topor ale ucigaşilor plătiţi de Albanezul Gheorghe
Basta, generalul împăratului Austriei RudolE II,

Din scurta lui stăpânire politică, nu rămâne decât
o amintire şi un vis-; o amintire —prilej fie reculegere
sufletească; un vis — îndemn pentru unnaşi. Mai
trainică e ctitoria lui bisericească: mitropolia Ar-
dealului. Un cuvânt şi despre această chestiune în-
semnata, încă în 1596, când Mihai Viteazul cerce-
tează pe Sigismund Bathory şi i se închină, el do-
bândeşte încuviinţarea de a ridica la Alba luliii, pi;
deal, lângă cetate, o biserică românească cu mănă-
stire, având hramul Si. Troiţe. In această ctitorie EI
lui, e îngropat, în anul următor, boierul Danciul tliu
Brâncoveni, tatăl voievodului Matei Basiirab; tot aici
e aşezat spre vecinică odihnă şi Aron Vodă, Domnul
Moldovei, mort pribeag în Ardeal, la Vinţul-de-Jos.
Ajungând în toamna anului 1599 stăpân al acestei
provincii, el aduce pe vlădica Ioan dela Prislopul
Haţegului în capitală. Atunci semnează mai întâi
noul chiriarh «Ioan Vlădică ot Belgrad ». Iu Aprilie
1600 se dă şi un mare banchet în cinstea noului
demnitar. Oraşul Cluj îi trimite clar o cupă aurită.
Cu acest prilej, vin la Alba lulia nu numai chiriarliii
Ţării Româneşti, în frunte cu mitropolitul Bftimie
dela Târgovişte, ci şi străini ca Dionisie Rally, mi-
tropolitul Târnovei (Bulgaria), cu Stavrinosş. a. Grija
noului Domn se îndreaptă în chip firesc spre Români.

. CARDINAI.UI, ANDREI BATHORY
••• ' Tl tANSUVANIBI, 1550 ,

(Din albumul «Tmchten-Cablnet von SicbenburKen t I7ao '
. . . 1 - Col, Academici Komnnc)



POLITICA ROMÂNILOR DIN ARDEAL Şl BUCOVINA
763

nu uită, însă, nici de
te neamuri şi legi. Ca

stil pun, el Q al tuturor.
Sfetnicul: său intim e e-
piscopul catolic amintit. Iu
tratativele lui cu împăra-
tul Rudolf II, se vede lim-
pede ţrfmdul lui, îu privinţa
rolij.;ii!nr din Ardeal. I\l nu
viv;i *fv Ti-omniîiscă i\ecut
:KV,1O;L t r e i : o r t o d o x a , Cii-
înljrji ^i hiicniiiii, Ivxcludc

( l t ' ' i . I"' I-(M calvinistă şi
ani jiriniiiirâ sau unitari-
;ui:i. l )(• iici-fii confiscă 6u
'le î'-iilc ;de calvinilor şi le
n-sliliu- catolicilor, Opreşte
:ip"i i>u ţărani să-şi strângă
recolta, pană JIU dau pas-
torilor luterani zeciuiala.
La .sfatul episcopului Na-
piagyi, ci închide bisericile
sm litri ni ta iilor sau unita-
rieni lor.

In Aibă lulia, 15 zih:
Hi' dna- la biserica orto-
doxii şi iii Le 15 la cea cato-
lică. Kiul său, Petraşcu învaţă carte la călugării
Iezuiţi, în Cluj, înainte de a cuceri el Ardealul.
Avi'ind astfel de legături cu aceşti călugări, înţe-
leş i i 1 pentru ce porunceşte el lui Francisc Banfy
sil UIIIIIKC din Mncău pe preotul eretic şi să-1 înlo-
cuiast'u cu un Iezuit, precum şi pentruce porun-
ceşti? .sft li st; restitue proprietăţile confiscate.

Nu st; ponte pune, deci, temeiu pe vorba cronica-
rului Sziimosko/'.y care spune că Mihai ar fi « strâmbat
clin tins» la propunerea dea se înţelege cu Papa în
privinţii unităjii bisericeşti, ba chiar că el, Mihai,
1-ur fi poftit să părăsească «rătăcirile italice şi să
vinii în comuniunea cea adevărată a bisericilor gre-
ceşti », ,S/iimo(sk()/.y e calvinist, deci interesat de
ti eulomiiiu şi suspicionti pe alţii; afară d e aceea,

lui nu se înleineiazii pe dovezi, ci pe le-
(«l'iM'tur»). Aceşti duşmani calvinist! îi pradă

iiniutiHlirca diipit căderea sa. «In biserica mea» —
st' piftiile ci în scrisoarea trimisă ducelui de Toscana
• •-• <i [>c care o clădisem unu' înainte, au intrat şi au
(k'K)ţrii])tit. oiiscle lui Amu Vodă, care de atâta timp
era îmnoiuimitul; şi ale altor boieri de-ai mei şi le-au

ndii'tt; !iijti neomenie n'au făcut Jiici
'J'o.t ui, mtijoritiitea parlamentului din Xetzfalu
(ajţ.X.Kioti), hotărăsc, după înfrângerea dela Miri-
sifiii: * Mituiţii stricăciunea şi primejdia noastră de,
ueiini a venit din cele două ţări române»—glăsu-
oşte uceastă hotărÎR' - «...nici un popă românesc
Sil

INTRAREA I.UI MIHAI VJTIÎA2UI., IX AI.BA IUI.IA
Picturii de l.eca

I6QO, el scrie din Alba lulia papii Clemente VIII
(1592—1605) că e hotărît să-i trimită solie, care
să-i arate mai de aproape faptele şi gândurile lui.
Până atunci sfinţia sa să-şi împărtăşească cugetul
prin Cario Magno, sfetnicul împăratului Rudolf II .
Cere bani să izgonească pe Turci din Europa, chiar
din Constantinopol, Numai atunci va fi linişte şi
siguranţă şi creştinătatea va înainta1).

Ctitoria Im' Mihai rămâne Ia Alba lulia şi după
unirea religioasă a Românilor ardeleni cu Biserica
Romei. întâiul mitropolit unit, Atanasie, trăeşte şi
moare în această ctitorie. Până la el, vlădicii Ardea-
lului primesc câte 6000 dinari pe au. In 1721, la
stăruinţa episcopului catolic latin din Alba lulia,
scaunul episcopiei unite se mută la Făgăraş, iar în
1737 la Blaj. Aici se păstrează până în 1S4S, cârja
vlădicăi loan dela Prislop, adus de marele voievod
la Bălgrad; în timpul răsmiriţei ea dispare ca şi
alte odoare ale mănăstirii Sf. Treimi. Pomelnicul
mitropoliei înseamnă cu recunoştinţă numele Iui
scriind: «Acesta a făcut sfânta mitropolie a Bel-
gradului ». Rugăciunea către Dumnezeu ridicată ne-
încetat în inima ţării se păstrează la Blaj, ca şi la
Sibiu, şi rămâne călăuză credincioasă pentru sufletul
întregului neam românesc. .

ROLUL POLITIC AL EPISCOPULUI IOA"NT INO-
CHENTIE MICU. In întunerecul înspăimântător adus de
alianţa celor trei naţiuni feudale, împotriva elementuluioşti- iK^imtii hotărÎR'- «...nici un popă românesc alianţa celor trei naţhmi feudale, împotriva elementului

sil nu noidă intru niciodată din cele două ţari ro- românesc băştinaş, nu străbate nicio rază de lumină.
mflitt!. Iar călirăm cu totul să fie scoşi d i» ţară, Abia unirea religioasă a Românilor ardeleni cu bise-
I\. si- vu afin vreunul eii a intrat sau va intra împo- rica Rome!, făcuta la sfârşitul veacului al XVII-lea
trivu hntărîrii l'flrii, p« aeda să-1 prindă şi sa-1 des- {1697) f începutul celm mm&tot J1700), aduce oa«-

i care schimbare. Aceasta unire e, fireşte, înainte-deouH orişiunde». „
•Fiind vorba de lefţătiuile lui cu Papa, trebue să

efl ele.,sunt prieteneşti, La 2 Februfirie ...'j.VezI A. Verm, Documente 6, Nr, ? 7 .
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toate religioasa şi culturală. In această privinţă, toţi laltă, deci anevoie de administrat, una la Sâmbăta-
cercetătorii serioşi sunt de o părere, câ e cel rnai de de-Jos-Făgăraş, iar alta la Glierla-Soraeş,_ el primeşte
seamă bine din tot trecutul neamului românesc. domeniul şi castelul dela Blaj-Târnava-Mică, unde în

. Ea are, însă, şi o însemnată lăture politică. Marele 1737 îşi şi mută reşedinţa. Aici pune temeliile unei
împărat X,eopold I ai Austriei, desrobitorul Ungariei frumoase catedrale ce are să devină de atâtea ori îsto-
şi al Transilvaniei de sul) jugul turcesc, prin decretul --* • *—*"•*- - ™x«*.*i«. ™» *.«. *a fulănosie.™-* wto
său din 33 August 1692 pune în vedere preoţilor şi

rica; deschide o mănăstire ce are să adăpostească cete
„ „ o 3_ r r _ _ r . „ ,. de. călugări învăţaţi şi cucernici, cum în altă parte ii

credincioşilor "• Bisericei3Răsăritului,aceleaşi drepturi ţării JIU se află; începe să zidească şcoli româneşti
şi scutinţe ca şi preoţilor şi credincioşilor Bisericei ca- de toate gradele care apoi, multă vreme, sunt singurul
tolice, dacă ei se unesc cu această Biserică. Iar prin a izvor de cultură şi civilizaţie naţională. Prin ctitoriile
doua a su diplomă, din 19 Martie 1701, numitul îm- acestea, Blajul devine o cetate culturală,« mica Romă»
parat prevede. în punctul a Românilor. Tot iui i .se
3, ca chiar şi ţăranii, dacă
trec la Unite, să fie so-
cotiţi ca ceilalţi fii ai ţă-
rii, nu numai toleraţi, ca
până aci.

In locul unui regim de
împilare şi despuiere,
Habsburgii introduc o
stăpânire mai blândă, mai
umană, mai civilizată.
Chiar dacă nu dau tot, ei
promit limite, intrând
oarecum în raporturi de
contract cu Românii. în-
tâiul episcop unit Ata-
nasie Anghel Popa (1697 -
1713) păstoreşte prea pu-
ţin timp şi îtitr'o epocă
agitată de răscoala « cura-
ţilor » Ini Francise Ra-
koezi II, aşa încât nu
poate stărui pentru îm-
plinirea acestor înalte fă-
găduieli împărăteşti.
Afară de aceea, el e ne-
pregătit pentru o ase-
menea chemare. Nici ur-
maşul său în scaunul epis-
copesc al Făgăraşului,
Ioan Giurgiu-Patachi
(1715—27) nu e rnai fe-
ricit, deşi el are o pTe-
gătire foarte frumoasă,
dobândită în universită-
ţile papale dela Roma şi deşi mărturiseşte că e gata
(1 să-şi verse şi sângele pentru mântuirea scumpei sale
naţiuni îomâne ».

Ceea ce nu încearcă aceşti doi episcopl uniţi, în-
cearcă al treilea, loanlnochentieMku-Klein (1728—51)
de fel din Sadu-Sibiu, cu temeinice studii făcute la
călugării Iezuiţi în Tyrnayia (Nagy-Szombat, Unga-
ria), ajuns încă de pe băncile şcolii în scaunul vlădi-
cesc, umil din cei mai străluciţi luptători pe cari îi
are neamul românesc. încă înainte de înscăunare,
el pleacă Ia Viena pentru a stărui să se împlinească
făgăduelile date. In acest scop, el înaintează opt pe-
tiţii, iar după înscăunare alte şasesprezece. I,a stă-
ruinţa' luî, se restitue clerului unit moşia dela Oarda,

MTHAI V1TBAZVI,
DOMN A.I, ŢĂRII R0MS.NE5TI, ARDEAI,UI,UJ Şt MOLDOVEI,
1393—tfioi. (Portret dlutr'o carte olntidezil. Din N, Targa: Portretele

Domnilor Româui)

datoreşte înscrierea arti-
colului VI şi VII din
lege din 1744 între legile
ţării. Prin art. VI, nobilii
români tiuiţi sunt primiţi
în sânul naţiunilor arde-
lene, iar prin art. VII se
recunoaşte înzestrarea no-
nei episcopii nni te cu. mo-
şia dela Blaj.

La votarea articolului
din urmă, reprezentanţii
celor trei naţiuni, de tea-
mă să nu se îmbogăţească
şi întărească Românii,
prevăd ca această epis-
copie pe viitor să nu poată
dobândi ai te averi. Mai
mijloceşte vrednicul epis-
cop sare gratuită pentru
preoţii săi, apoi în multe
comune loc de bisericiâ şf
casă parohială, precum şi
unele «sesiuni» parohiale,
vetre sau «edejii»; de
asemenea dreptul de a
învăţa carte nu mimai fiii
de preoţi, ci şi cei de io-
bagi. Atâta e tot ce poate
stoarce după o luptă băr-
bătească de 12 ani şi
mai bine.

Din 1732, el e membru
de drept al parlamentu-

lui ţării, pentru a-şi apăra, în faţa legiuitorilor, biserica
şi neamul. Dela această dată şi pană la plecarea sa
din ţară (1744), viaţa lui e un sbucium neîncetat pen-
tru desrobirea cierului şi poporului său. In cuvântă-
rile şi memoriile prezentate parlamentului, el făureşte
cel dintâi program politic al neamului său. Românii
sunt cei mai vechi locuitori ai ţării, băştinaşi facă
din̂  vremea împăratului Traian, nu colonişti ori ve-
netici aduşi de vânturi; ei sunt locuitorii cei mai
numeroşi, mai mulţi decât oricare naţiune în parte
şi chiar decât toate cele trei naţiuni ardelene laolaltă ;
în urmare, şi contribuţiile lor d« avere şi de sânge co-
vâTşesc pe ale celorlalte naţiuni; e apoi im principiu
de drept natural că cine are datorii, trebue să aibă

confiscată de Stat la moartea înaintaşului său, apoi şi drepturi (qui sentit onus, sentiat ei commodmn).
în locul celor două moşii mai mici şi îndepărtate deo- In discuţiile sale cu catolicii neînfricatul limtai-nr mai. catolicii, neînfricatul luptător mai
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araţii că nu se poate îngădui ca clerul şi poporul său
unit «ii fie inferior calviniştilor, luteranilor şi anti-
trlnitarilor (unitarilor sau socinianilor) eretici.

Aceste întâmpinări ale episcopului român stârnesc
i'mtuiu de uraşi de crâncenă împotrivire. Când intr'o
şedinţă a parlamentu-

din Septemvrie
ci cerc; drepturi

pentru naţiunea româ-
nă, reprezentanţii ce-
lui i ici « nubile )> naţi-
uni, îut c'un. glas îi răs-
pund i-ii un există na-
ţiune română, ci numai
(i pk-hf valahă». Şi
iibin se va găsi o scenă
parlamentară mai vije-
luiisă decât cea din
17.H, când acest epis-
cop român, singur îm-
potriva tuturor, se ri-
dică pentru apărarea
neamului său «rănit
pfuisl la oa.se », gemând
« într't) robie mai gro-

egip-

J)(!j.uitaţii
Suni; imu.

zîivtl d.eeât cea
U'iitiil i). Nobilii zic :
« Kumfmii sunt: pri-
begi ». Micu-KIein răs-
punde : <( Nu pot fi alt-
ciun, dcioarece sunL a-
Ijăîiiiţ.i până la sânge ».

ad aogă :
.ni ţărani şi

:opul ob-
servă: «'Nu e adevă-
rat, oftui avem nobili
in cltKt.i'ictul l'ăjţăraşu-
lui ţii oameni liberi pe

giuii şl Saşii strigă:
«Sunt: lio|J şi tâlluiri».
Vlîvidit:a liKx-lieiitie Î11-
tâin(iiiut: (i Nu treime
si'i vii miraţi, c-ăci bie-
ţilor DiiiiH'ui, în afară
dt; pît'k1, nu le lăsaţi
niiim1 cu <:o să .se bră-
nunseii i>. Vrîljmuşii mai
HpiKt: «Suni; lentei*.
Apară torul lor întrea-
bă: * (Jaro nu Românii
vii IiK-iva/.il ooiu'lu, mi-
ticlL' <le tun t)\ de fier,
iar de po unii nu dos-

şi pielea?» In
ci iimi aduc

«Clerul şi po])onil

poiaţi
tftk

DOAMNA STANCA. SCflA LUI WIHAI ŞI FI UI, 1.0 R NICOLAK
I'ÂTUAŞCU, DOMN AI, ŢARII ROMANEŞTI

ticsea dela Mclnăstiren Căluiu. Din N. Ierga: Portretele
Doiuiillor Români)

vina:
inimă ».

român nu sunt uniţi din
«Cele ce sunt ascunse în inima

Jmmne/.cu Ic poal

foloseşte de tulburarea produsă în popor de călugărul
sârb Visarion Sărai împotriva unirii religioase, zi-
când că acest călugăr e complicele episcopului. Fiind
rău văzut şi de împărăteasa Măria Teresia pentru
continuele şi stăruitoarele sale plângeri şi proteste,

el e chemat la Viena să
se justifice. înainte de
a pleca la Viena, el
ţine la 25 Iunie 1744
un sinod în Blaj, la
care vin nu numai pre-
oţi, ci şi mireni frun-
taşi. După ce ascultă
darea de seamă a epis-
copului, cei de faţă în
sinod sunt de părerea
câ nu trebue desnădăj-
duit, ci lupta începută
trebue continuată şi
dusă la bun sfârşit. In
acest scop, deşi sunt
istoviţi de atâtea bi-
ruri şi dări, ei votează
şi un ajutor momentan
de 3000 florini, care la
nevoe poate fi sporit.

Sosit la Vieua, epis-
copul care certase pe
călugărul Visarion ca
pe un turburător al
ordinei publice în tem-
niţa din Sibiu, se pre-
zintă în faţa comisiei
de judecată. Fi ind
această comisie alcă-
tuită numai din mi-
reni — şi toţi protiv-
nici lui — la sfatul nun-
ţiului apostolic din Vi-
ena, el refuza să se jus-
tifice în faţa ei, fiind
antic.anonică, şi, în
taină, se duce la Roma
să caute acolo o rază
de dreptate pentru po-
porul său prigonit. Din
nenorocire, această ple-
care neaşteptata la Ro-
ma e privită de cei
mari, în frunte cu îm-
părăteasa, ca o dovadă
de vinovăţie. Şapte ani
urmează tratativele în-
tre Sfântul Scaun
Apostolic al Romei şi
curtea împărătească
din Viena până când,

după multe şi mari frământări ce nu e potrivit a le în-
făţişa aici, Episcopul Micu-KIein renunţă, în sfârşit, la
episcopie. Iu cetatea eternă, departe de ai săi, se
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«AVIUJT, ÎÎATirORY, l 'RINCrPr;i,n IRANţTI.VANinr, i
(]tln iiilimiiiil «Trnclitcn-Uiblnct von Sletaibtlrgen ly

Col. Acnilcmlel lloiiiAno)

i6oS—ifirj

g Stumiil Micu-Klein —«când au murit la Roma
episcopul Klein, au căzut în poiata [palatul] dela
Jlltij Iu pământ icoana episcopului Klein, fiind de
faţă episcopul do atunci Atanasie Rednic. Icoana
iiuuiitttu df nimenea mişcată au căzut la pământ cu
faţa în sus, cu picioarele înainte, cu capul către uşă,
cum iistc obiceiul a duce mortul; pentru aceea unii
zictMUi, t'iiin cil acest .seinii H'a făcut, pentru ca să se
arate cu atunci au murit episcopul cel adevărat».

Del ti iKX'st mare arhiereu rămâne nu numai un
l>roj;raiii politic cu puncte şi argumente ce se repetă
mi'rou dtijiil ţdrearca lui, ci şi o pildă strălucita de
bskbnţ.ic şi nivuj în grelele lupte politice de mai târ-
ziu. \',\ vciltţ limpede că marea cliestiune românească
lin av, ponte .soluţiona cu lirici hatâruri personale ori
tio duşii cmc, elmir dacă nu rămân numai pe hârtie,
cum se îutflinpla de atâtea ori, mi schimbă de loc
sitnaţin poporului român. Aceasta nu se poate ameli-
iirii, ik'cAt Hcliiitilifind constituţia ţării.

$ c vrednicia lui vă ci înţelege cel dintiii să dea lupta
pontai lărgirea cadrelor constituţionale ale ţării, ca să
îmiapii în cu şi Roniftnii, ca a patra naţiune. Cât de
1>inu ti \i\[v\<<» f?i urmat de turma sa credincioasă acest
brav arhipiMor, se vede din memoriul pe care clerul
unit îl îimiiitotzîi împărătesei Măria Teresia din si-
nodul ţinut la Sibiu în 1748, la patru ani după pleca-
rea episcopului din ţară. Pu lângă rechemarea epis-
copului în scaunul său de reşedinţă, cu scopul de a
îriilH<!(lec:ii trecerea uniţilor la neunire (ortodoxie)^,
acest dor cere ca naţiunea română să fie declarată

QAVRI1L BETHIJîN, PRINCIPEI.E TRANSILVANIEI l S « — l o M
(Pin iiHiiiiniil a Trachten-Cabiuet von SielKnhllrgţti i ; 3 9 ,,

Col, Academiei Române)

egală cu celelalte naţiuni; apoi ca episcopul unit să
fie consilier al guvernului, iar câţiva membri ai cle-
rului să fie membri de drept ai parlamentului; nobilii
români să fie numiţi şi în funcţii înalte; nenobilii
să poată învăţa liberi diferite meşteşuguri.

De acum sămânţa cea bună e sămănată; ea a încolţit
în sufletele cele mai de seamă şi aşteaptă numai
timpuri prielnice să crească şi să rodească deplin.

REVOLUŢIA LUI HORIA, Dovada cea mai grăitoare
de iuţeala răspândirii ideilorde desrobîre naţională, din
cler în popor, e revoluţia lui Horia. Adevărat ca această
revoluţie are, înainte de toate, caracter social-econo-
mic; nu e, însă, deloc lipsită de cel naţional.

Aşa se face că, la câţiva ani după vizita canonică a
episcopului Petru Pavel Aron (1752—64) în părţile
Haţegului (Galaţi, Clopotiva, Fărcădine ş. a.). Ro-
mânii din acest judeţ al Hunedoarei scriu prefectului
de atunci: «Nu putem să ne miram în de ajuns, care e
pricina că voi, Ungurii, ne apăsaţi atâta pe noi şi aţi pus
pe noi şi jugul iobăgiei, pe când noi suntem şi am fost
totdeauna cu mult mai mulţi ca voi Ungurii şi ceea-
ce-i mai de seamă, suntem mai vechi ca voi îu ţara
aceasta, pentrucă suntem urmaşii vechilor Daci » *).
Iar Florea Cosma din Gârbău, de pe moşia conte-
lui Grigore Bethlen, spune nobilului ungur Szent-Pal
că trebue să isgonească pe domni şi pe Maghiari
din ţară, fiindcă «ţara este a noastră; a voastră e

2) La Gh. Rettegi îu revista « Hozdnk» [Patria noa9tră],
Buda-Festa II, 1884, p. 383.
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ACAŢIU BARCSAI, PRINCIPEte TRANSUVANIBI, T«59 — T 6 6 |
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Cot, Academiei Roinâiie)

ţara ungurească şi, în scurtă vreme vă şi scoatem noi
de aici». Această dîu urmă ameninţare e din toiul
revoluţiei lui Horia.

Cât de mult se tem Ungurii de aceste idei, ne arată
scriitorul contemporan Rettegi. « De această roinânime
(urmaşă a Dacilor şi Romanilor), mărturisesc drept» ~
scrie e l — « m ă tem, pentrucă, dacă cineva le bagă
îu cap mai bine, acestea, atunci pe noi foarte repede
ne pot stârpi, fiindcă în Ardeal pe uşor sunt de zece
ori atâţia Români câţi Unguri». Şi, pe buna dreptate!
Ideile sunt koana'hunei nevăzute, precum lumea cea
aievea e înfăptuirea unor idei. Aceeaşi convingere o
are şi consilierul imperial Hatzfeld, spunând ca « ura
nativă împotriva acestei naţiuni [maghiare], dacă n'a
fost cauza principală, a fost cel puţin una din cele
eficiente ale acestei tragedii».

Purtătorii acestor idei sunt preoţii. Memoriul co-
lectiv al magnaţilor unguri contra revoluţiei lui I-Io-
ria afirmă despre aceştia că ei «stăpânesc inima Ro-
mânului J). Infricaţi de primejdiile ce pot să mai vină
sub un guvernator sas (Sanutel Brukenthal) şi sub
un împărat demofil (Iosif II), ei cer armată din Un-
garia, căci — zic ei — «câte sate româneşti, atâ-
ţia Horia sunt». Cât de mare e rolul preoţilor în
această mişcare de desrobire se vede la tot pasul,
Preotul unit G-avriil Sularu se pune în fruntea trupe-
lor lui Cloşca, purtând în mâini o cruce roşie, lungă
de un stânjen şi jumătate, în drum spre Cricău. Şi e
foarte caracteristic cazul preotului ortodox Ion Cri-
şănuţ din Abrud. Văzând acesta, cum îi duc legaţi pe

GEOIlGE E.AKOCZI I. PRINCIPELE TKANSir.VANIIţr,
(Din albumul e Tmchteu-Cablnet von Siebcnbjlra«ii 1720 (•

Col. Academiei Române)

Horia şi pe Cloşca în ziua din urmă a anului 1784, ci
exclamă cu durere; «Acum. îl au Ungurii în mâinile
lor pe bietul Horia şi pot să-1 mănânce de viu ». « Mai
bine mâncaţi-1 voi pe Horia»—întâmpină Ungu-
roaica Raveca Szappanosi — «că a fost craiul v o -
stru şi voi l-aţi numit aşa I» «Aveţi grijă, Ungurilor »
— observă Crişănuţ—«că în curând veţi vedea, ce
veţi păţi voi pentru asta », Până să păţească Ungurii,
inimosul preot e tras în tapă. De mulţimea preoţilor
de amândouă confesiunile româneşti, bătuţi, amen-
daţi, întemniţaţi, nu mai vorbim. Numărul, lor e
enorm. Protopopul unit Petru din Niraştău-Murcş
adresează la 12 Decemvrie 1784 prefectului judeţului
un protest din temniţa Târgu-Mureşului, zicând ca
«potrivit.dreptului dat clerului unit, nu e voe să fie
deţinut un protopop şi preot unit în temeiul unei
simple învinuiri». Parcă de asemenea drepturi le a r-
dea * nobililor» din Ardeal, zice un cercetător m a i
nou al acestor probleme.

Stăruim asupra lor, fiindcă mulţi din cei ce înfăţi-
şează această revoluţie, le lasă în umbră. Iar unii v o r
şi mai mult. Si iau în nume de rău celor trei corifei
ai Şcolii ardelene: Samuil Micu, Gheorghe Şincai şi
Petru Maior faptul că aceştia, în clipa izbucnirii r e -
voluţiei şi după aceea, nu se află în mijlocul ei, p e n t r u
a o povăţui şi a o îndruma. Aceşti critici uită că ceea
ce poate sa facă, 37 de ani mai târziu, Gheorghe L F I -
zăr pentru pandurii lui TudAr Vladimirescu, în Ţ a r a
Românească liberă, nu pot îndă să facă aceşti cărturari
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ardeleni. Viaţa neamurilor, ca şi a indivizilor, se des-
vnltfi îm-et, organic, după legi proprii,

Prilej mai apropiat pentru izbucnirea revoluţiei e
iminssinifuilul militar ordonat în anul 1784. Ţăranii
iistfişi ati o soartă ceva mai bună decât iobagii, K fi-
raiscii, deci, pornirea iobagilor de a se înscrie, cu toţii,
usturi • gtfiniecri. Câiul ,se întorc dela Alba lulia
.spre i'tisii, aceşti iobagi, în iluzia că sunt grăniceri,
«clicii steag roşu şi ameninţă nu numai cu împărţirea
moşiilor marilor proprietari unguri, ci şi cu alungarea
lin din ţsint. Un ţăran din Saeămaş spune că, până
In ttfm-Miliai, vor tăia capetele Ungurilor «ca napii».
(Jh, JL'fWliireami din Ţelna-Alba zice: «Până nu
vniu HjK'iia pe domni, nu va fi bine de noi».

1 'iiIc?j mai depărtat ni revoluţiei este oropsirea de
veacuri u acestor ţărani. Străbătând Transilvania, în
preajma aceMor evenimente nenorocite, geologul au-
striuo llaequet (Kchcn durch dic nordischen Aîpen,
Niiniberg, lyip) ne dă următorul tablou sinistru de-
spre Htnrea Hoeială şi economică a Românilor: «Nea-
miil ucusUi uitat şi asuprit»—scrie el—«are pa-
imlnLuiile cele mai rele din întreaga ţară. Nu-i de-
stul d l Romanii, numai ccrtil ştie cu ce drept, sunt
surghiuniţi de celelalte nenmuri din principat pe pă-
inAntiitîle eele mai pustii şi mai neroditoare, dar chiar
-şi iiresLea li Me ritpe.so îndată ce wuiit lăzuite şi desfun-
date ih: ei, în sudoarea feţei, pentru cultura porum-
bului, Fiecare Sas HUU TJnjţur poate lua în stăpânire
aceste locuiri, dn'ar dacă Românul le-a stăpânit sute
<U: ani, aUiiiKilmln-1 pe acesta în munţi cu toată fami-

MIIIAII, APAFFI, PRINCIPELK TRANSILVANIEI, l6<)0 — l6of.
(Din nlbinntil « Trachtcn.Cnbinct von Siebtubiirgeu i?a<j D pag. 31.

Col. Academiei Knmans')

lia sa, iinde nu se află nimic decât stând, sau chiar
silindu-i să iasă din ţară. Dacă 1111 sat românesc e
aşezat în vecinătatea unui sat săsesc sau unguresc,
Românul u'are voe să se aproprie de satele acestor
două naţiuni privilegiate mai aproape decât Ţiganii,
ci el trebue sa se oprească, ca o lepădătură, cam la o
jumătate de bătaie de puşcă înaintea gardului de
măcieşi ce înconjoară satele săseşti şi ungureşti. Cu
Românul nu se leagă nicio prietenie şi el este menit
numai pentru numea cea mai grea şi mai umilitoare.
El n'aude niciun cuvânt bun din gura cuiva şi n'are
niciodată zi de sărbătoare. Numai atunci îşi aduc
aminte de el, când Ungurul sau Sasul nu mai poate
purta sarcina sau când s'au săturat cu totul de ea,
Numai în cazul acesta, Romanul e binevenit şi si-
lit să isprăvească pentru aceştia partea cea mai grea
a muncii. Nici când nu voiu uita cuvintele pe care un
bătrân de acest neam din Şinca Veche [jud. Făgăraş]
le rostea pe patul de moarte, zicând; Mor bucuros,
fiindcă nu las nici femee, nici copii în robie ».

Nu sunt acestea stări de robie egiptianâ, cum arată
episcopul Ioan luochentie Micu-Klein în numeroa-
sele sale memorii către Curtea din Viena şi către stă-
pânirea ţării?

înspăimântaţi de ameninţările iobagilor, marii pro-
prietari înştiinţează pe guvernatorul Samuil Bru-
ckenthal că, de când cu «conscrierea e militară, ei
nu vor să mai facă robotă. Stăpânirea revocă această
«conscriere», spunând că s'a făcut fără ştirea şi în-
voirea ei şi a împăratului. Ţăranii nu vor să audă de
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această revocare, ameninţând că altfel părăsesc ţara
şi se duc dincolo de munţi. In Silvaşul de Jos, ţăranii
înverşunaţi pentru aceasta tragere pe sfoară spun că-
pitanului Richardt şi dregătorului Andrei Zeyk că, dacă
nu vrea împăratul să le dea arme, vor putea ei primi
destule din altă parte, dela alte împărăţii.

Teama de amestecul puterilor străine e extraordi-
nară în acest timp. Mmeni nu e urmărit cu atâta
furie ca 4 Rusul » misterios Salis, care el ar fi pricina,
nu nemiloasa oropsire, că ţăranii ardeleni emigrează
cu grămada în Moldova şi Muntenia, Domnul Moldo-
vei, în conflict cu Austria, spune consulului acestei ţări,
Raicevich, că nu se teme
de împăratul dela Viena.
Dar intervenţia marelui
vizir turcesc, cerută de
acest împărat, împiedică
orice ajutor snn adăpost
pe seama celor răsvrătiţi.

Nu se poate preciza
care e partea împăratului
Iosif II (1780—1790) în
deslănţuirea acestei re-
voluţii. Fapt e că, în
călătoriile saîe prin Ar-
deal, trei la număr, el e
de partea celor mulţi obij-
duiţi, nu de partea asu-
pritorilor. F,l duce cu sine,
din aceste călătorii, mii
şi zeci de mii de cereri,
pe care e cu neputinţă să
le soluţioneze un singur
om. încurajat de bună-
voinţa împăratului, Ho-
ria însuşi de trei oii ia
drumul Vienei (1780,
1782 şi 1784). Isteţ din
fire, îşi dă seama că ce-
rerile lungi mi se citesc.
De aceea, în audienţa
din urmă, el înaintează
împăratului acest răvaş
scurt şi cuprinzător; «Mă-
rite împărate! împăr-
ţeala săptămânii: Patru zile de robot (adică de clacă);
a cincea la pescărit; a şasea la vânătoare! Şi toate aces-
tea la olaltă numai pe seama domnilor, A şaptea zi
doară-i a lui Dumnezeu. Apoi judecă, prea drepte Im-
părate.'cu ce sa ne mai plătim şi noi de bir şi de toate
cele dări! » Amănuntul acesta —adevărat sau mt —dă
măsura înţelepciunii Iui Horia. Nu se ştie dacă în
adevăr împăratul, luat la repezeală, rosteşte sau nu
faimoasele cuvinte atribuite lui mai târziu: « Faceţi
voi aceasta!» (Thut ihr daal) —adică scăpaţi-vă sin-
guri din robia nemeşească. Bl se desviuovăţeşte de
orice înţelegere cu răsvrătiţii în scrisorile ce trimite
fratelui şi urmaşului său, arhiducele I.eopold de Tos-
cana. Cu toate acestea, Horia, prins şi luat 3a între-
bări, declară că el nu răspunde decât împăratului.
Din această împrejurare, Nicolae Densuşianu, auto-
rul unei cărţi fundamentale despre revoluţia lui Ho-

CXDIJRRA TRANSILVANIEI SUB AUSTRIACI IH
(AteRorLe Jraucczfi culilemporaiui, Col. Academiei

ria, ajunge la încheierea că «împăratul discutase cu
Horia prea adânc chestiunile reformelor sale cu pri-
vire la Transilvania ». Fapt e că răsculaţii vorbesc me-
reu ele «voia şi porunca împăratului».

Pe timpul şederii sale din urmă, cea mai îndelun-
gată la Viena, Horia stă în legătură şi cu membrii
unei societăţi secrete «Frăţia de Cruce ». Un membru
al acestei societăţi, căpitanul Mihail Popescu, îm-
brăcat în roşu, ar fi fost văzut în munţii apuseni, la
izbucnirea revoluţiei; pe urmă, prin Zalău-Sălaj, ar fi
fugit clin ţară.

La 28 Octomvrie 1784, e zi de târg la Brad-Hunt;-
doara. Ţăranii 'adunaţi
în mare număr roagă,
pe Glieorghe Crişan, de
fel din Vaca (astăzi « Cri-
şan »), să se pună în frun-
tea lor şi să meargă Iu.
Alba Itilia, unde li s'au
făgăduit arme. Crişan,
fost soldat în regimentul
contelui Fraucisc Gyulai,
e cel mai chemat sâ-i
conducă. Bl le spune ca,
Duminica viitoare, Ja 31
Octomvrie să vină câte
4—5 din fiecare sat la
biserica din Mesteacăn.
In această Duminecă,
ei jură pe o cruce de aur-,
ce ar fi adus-o'Horia dela
împăratul din Vie na,
apoi vor să plece spre
Alba lulia.

Prinzând veste de miş-
care, Hollaki subprefec-
tul Zărandului — un ju-
deţ desfiinţat de mult'
—trimite doi primpretori
cu ostaşi să prindă pe
«agitatori» şi s'o înăhu-
şească în faşe. Primpre-
torii cu soldaţii împre-
soară casa din Cu rec hi,
unde trăsese Crişan. Mul-

ţimea o despresoară, ucizâud pe cei doi primpretori.
Focul se aprinde înainte de vreme. A doua zi, Marţi,

răsculaţii pleacă din Curechi şi jăfuesc curţile ueiiic-
şeşti din Criscior, Ribiţa, Brad ş. a. In cinci zile,
tot Zăratidul e de partea lor. «Nemeşii» fug în rup-
tul capului la Deva, la Arad, la Cluj, în Oradea, în
Banat. împotriva celor adăpostiţi în cetatea Devei,
apărată de grăniceri români sub comandă austriacă,
răsvrătiţii încearcă un atac; Zadarnic. Mulţi clin ei
cad prizonieri. Pe aceşti nenorociţi, nemeşii îi omoară
cu atâta cruzime la S Noemvrie, «încât cei osândiţi
se îmbulziau să ajungă cât mai repede sub ascuţişul
paloşului spre a scăpa de priveliştea înfiorătoare a
uciderii celorlalţi tovarăşi ai lor».

Biciuită, de aceste cruzimi asiatice, răsmiriţa se
întinde spre Alba lulia, spre Şoimuş-Arad, apoi spre
miazănoapte la Ciucea. In părţile Clujului; vătaful
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rftsvrătiţilor e Ungurul Ioan Iarai. Secuii sunt gata
să se mişte şi ei. Groaza cuprinde până şi pe nemeşii
din Bratislava (Cehoslovacia), precum scrie Iosif I I
fratelui său I,eopold.

La început armata împărătească nu se prea ame-
stecă în revoluţie. Ţăranii au impresia că împăratul
e cu ei. Izbucnind însă tulburări şi în ţările de jos,
Iosif II porunceşte armatei să pacifice repede Ar-
dealul. Auzind noua poruncă, răsculaţii răspund:
(i JSTn plecăm pe hi casele noastre, până mai este în
Ardeal picior de Ungur».

Pentru a potoli mişcarea autorităţile chiamă pe
cpiscopi în ajutor. Ii, fireşte, o virtute creştinească
iubirea de pace. Dar de aici,
şi până la rolul nefast al epis-
eopilor sârbi, de confesiune
ortodoxă, Ghedeon Nichitici
din Sibiu şi Petre Popovici din
Arad, e foarte mult. Ei îi
numesc pe Hori a «blestemat»
şi <( mincinos » şi poruncesc
preoţilor şi credincioşilor să
depună armele şi să plece
acasă. In timp ce Nichitici în-
deamnă pe Românii din Brad,
Criscior şi Ţebea la pace, —-
colonelul Kray îu Mihâleni
trage cu tunurile asupra mul-
ţimii neînamiate. Aeeleşi rol
trist îl are şi francmasonul
Ioan Molnar-Piuând, cunoscut
pentru gramatica lui româ-
nească în nemţeşte, precum şi
pentru încercările de a înte-
meia o presă periodică la Ro-
mani.

Urmează armistiţiul dela
Brad şi dela Tibru. Avântul
revoluţionar se frânge. Când,
la sfârşitul lui Noemvrie, se
reia revoluţia, ea nu mai are
puterea de altă dată. Se în-
cepe încercuirea revoluţiona-
rilor. Bihorul şi Secuimea mi
«e mişcă. Oastea împărătească pătrunde în munţi.
Răsculaţii de acum se apără; nu mai atacă. Pu-
ufuidu-li-se în vedere amnistia, ei pleacă de Cră-
ciun acasă. Nu vor să lupte contra împăratului.
Singur Horia şi tovarăşul sau Cloşca se retrag în co-
drul Scorăcetului, pe teritoriul comunei Murgău clin
plasa Huedin, jud. Cluj, unde se ascund mtr'o colibă,
cu gândul de a se duce de acolo iarăşi la împăratul.
Pentru a pune mâna pe aceste două căpetenii cari în-
dreptară pe răsculaţi spre Cricău şi Alba lulia, au-
torităţile pun premiu de 300 de galbeni. Ademeniţi
de aceşti bani ai lui Iuda şi de scutinţele de robotă
puse îu vedere, şapte gornici pleacă pe urma lor, îi
prind şi-i leagă, Când îi sar gornicii de gât, Horia
scoate clin sân un vraf de scrisori şi Ie aruncă în foc.
Ceva mai târziu c prins şi Crişan. Pentru partea ce
au în înăbuşirea revoluţiei, vlădica Nichitici din
Sibiu primeşte o răsplată de 1000 (una mie),

lîi'iscorui, IOAN INOCHENTIE incu
Plclunl clin tolccjla Jlitropoliel dlu B!aj

iar Popovici din Arad una de 800 (opt sute) de
galbeni.

Cei trei capi sunt întemniţaţi la Alba lulia. Cei
dintâi doi sunt purtaţi în lanţuri prin sate, să vadă
lumea că sunt prinşi, fiindcă se răspândesc fel de fel
de svonuri. Aşa popa unit din Mihalţ şi cel ortodox
din Ţermure cică l-ar fi auzit pe Horia zicând: « Nu
vă temeţi, copiii mei; eu am să fiu încă domnul vo-
stru; craiul nostru încă trăieşte» şi, după aceste cu-
vinte, jucând ar fi intrat în cetate. De aceea, legat
cot la cot, în cap, cu o coroană de hârtie poleită, îu
semn de batjocură, cu inscripţia «Horia rex Dac ine »
(Horia regele Daciei), el e purtat din sat în sat.

'Iot astfel, în cumplitul ceas
al răscumpărării hunii, Mân-
tuitorul e batjocorit cu o co-
roană de spini şi cu porecla
de « Rege al Iudeilor». Aniar̂ -
nică, dar neîndoioasă mângâ-
iere, exclamă Alexandru Odo-
bescu,

Ascultarea împricinaţilor, o
face comisarul împărătesc,
contele Anton laukovici, după
îndrumările personale ale îm-
păratului. Iosif II scrie gu-
vernatorului S. Bruckenthal la
13 Decemvrie 1784 că, dacă
treburi mari nu l-ar opri, ar
veni el în persoană să asculte
pe cei revoltaţi; atât de mult
ţine la această cercetare « de
cea mai mare însemnătate
pentru monarhia întreaga, şi
mai mult pentru viitor decât
pentru prezent». Ceva mai
târziu (fa 2 Februarie 1785),
după prinderea «sceleraţilor»
el scrie lui lankovici că e
curios să afle ce iese din răs-
punsurile lor şi-şi arată con-
vingerea că «niciun străin şi
uiciun băştinaş» nu se va.
găsi amestecat în revoluţie;

apoi să nu se grăbească cu pedeapsa, până ce 1111 va
fi lămurit totul, ca să nu rămână nici «o urmă ne-
studiată ».

In timpul acestor cercetări, făcute în mare taină,
excluzând dela ele chiar şi pe reprezentantul guver-
nului, Crişan se sinucide cu nojiţele dela opinci. La
24 Februarie 1785 sunt ascultaţi ultima dată Horia
şi Cloşca. Ei nu fac nicio destăinuire. După două zile,
numitul comisar rosteşte asupra lor sentinţa de
moarte, «ca o pedeapsă binemeritată pentru dânşii,
iar pentru alţii, asemenea lor, să le fie de exemplu şi
oroare ». După ce aminteşte principalele momente ale
revoluţiei, în partea hotărîtoare spune: «In urmare,
Horia zis Vasile Ursu Nicola şi Ioati Oarga Cloşca
fiind constataţi ca nişte sceleraţi crânceni, cari au
săvârşit omoruri şi prădăciuni,. ca tulburători' îu-
drăsneţi ai Hniştei şi siguranţei publice, potrivit co-
dului criminal teresiau, articolul 62 despre tulburări
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H ORIA CLOŞCA
(-'Ani REVOLUŢIEI DEI,A 1784

Medalii executate de un aitlst din Vleun, cu Iniţiatele R. I,.
(Colecta Museulul Bruclteuliial din SH)Lu)

şi tumulturi, şi art, 90 despre tâlhării, au să fie duşi
pentru aceste crime la locul obişnuit de supliciu şi
acolo să îi se frângă cu roata toate membrele corpului,
începând de jos în sus, anume mai întâiu lui loan
Cloşca, apoi lui Hori a, zis şi "Ursit Nicola, şi în chipul
acesta să fie trecuţi din vieaţă la moarte, iar corpurile
lor despicate şi tăiate în patrtt bucăţi să fie puse ca-
pul şi părţile corpului pe roate, pe lângă diferite dru-
muri şi anume în comunele unde au săvârşit cruzi-
mile cele mai scelerate, iar inimile şi intestinele lor să
fie îngropate aici, la locul supliciului».

Sentinţa se execută la 28 Februarie 1785. Intre
timp, ei se pot spovedi şi-şi pot face testamentele
prin preotul Nicolae Raţiu din Alba lulia. Cloşca are
ceva stare.

El lasă parohului său un petec de pământ să-1 pome-
nească la slujbe. Horia e cu mult mai sărac. El nu vor-
beşte decât de 44 florinţi lui Nicula Ion a Neamţului,
care a făcut biserica << dinŢizeri (Ţăzeri) [Sălaj]», bani
plătiţi primarului din Zam, « numele lui Zarnb Danii».
I>4 «iartă din toată inima » pe trădătorii săi. In ziua
de osândă, sunt aduşi 2515 ţărani clin 419 sate să fie

de faţă, la pedeapsa ce are să li se dea, pe Dealul
Furcilor din Alba lulia. Supliciul se dă întâiu liti
Cloşca. EI e ucis cu vreo 20 de lovituri de roată.
In timpul acestui supliciu, duhovnicul său, N. Raţiu,
ameţeşte şi cade într'un lung leşin. Horia, mai tare
de înger, stă neclintit. Ochii lui văd bine muncile
îngrozitoare ce-1 aşteaptă, dar, învăţat să renunţe
o vieaţă întreagă, el îşi stăpâneşte până şi fiorii <le
groază. Când îi vine rândul, el calcă voinic, zdravăn,
neşovăitor. Nici urmă de slăbiciune. Roata îi zdro-
beşte întâiu picioarele, pe urmă coşul pieptului, fără
să scoată un geamăt, un suspin. Spun martorii şl
gravorul din Augsburg lohann Martin Will ne arata
că Horia ar fi rostit, în clipa din urmă, cuvintele: « Mor
pentru naţiune» (Ich sterbe vor die Nation).

Chiar dacă el n'ar fi rostit aceste cuvinte, neanml
românesc întreg îşi dă seama pentru ce moare; de
aceea, îl nemureşte în cântece şi legende. Un astfel
de cântec spune: « Pân' a fost Horia împărat, domnii
mi s'au desculţat, nici în pat nu s'au culcat, nici la
masă.n'au mâneai». Iar cântecul, cu care Odobescu
îşi încheie frumoasa sa conferinţă despre Moţi,

SECUETEI/E IiUI HORIA, CLOŞCA ŞT CRIŞAN CU CÂINJ3I<IÎ I.UJ
Graţioase gravuri Iu. giialul ţpocei de Auloiiitis Aloisius Hoilnilt, arlist din Vleua. (Col, Aeadeiniel Koniane
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între altele: «Horia bea la crâşmă 'n deal, domnii fug
toţi din Ardeal. El aprinde-tm mare foc, şi cântă voios
în joc: Haideţi, feciori, după mine, să vă'nvăţ a trăi
bine!.. M'am suit la munte '« zori, şi-am prins ful-
gerul din nori. Şi, de sus, din înălţime, l-am izbit în
ttngtirime, -— Trageţi hora ca să joc, la lumina celui
foc! Şi-aideţi, feciori, după mine; să dăm cui ce se
cuvine!)).

Posteritatea dreaptă şi da «cui ce se cuvine».
Alături de biruinţa lui Ştefan cel Mare asupra Tur-
cilor Iu Vaslui şi alături de marile izbânzi avute de
Mihai Vodă Viteazul asupra aceloraşi viăjmaşi, nu
este eveniment istoric la
Români, care să fi trezit
mai mult interes în străi-
nătate decât revoluţia lui
Horia. Dovadă grăitoare
e faptul că Horia şi to-
varăşii lui sunt desenaţi
de 33 de pictori şi gra-
vori străini. Revoluţia lor
formează obiectul unei
discuţii chiar în parla-
mentul din Paris, Ziarele
franceze aduc ştiri amă-
nunţite asupra ei. D-l Oc-
tavian Beu, cercetătorul
picturilor, desenelor şi
gravurilor străine, re-
marcă propaganda ce
aceşti străini o fac ideii
româneşti. Ei îl numesc
pe Horia «rex Daciae »,
nu « rex Transylvaniae ».
Cu aceasta se accentuiază
un punct programatic al
revoluţiei. Iţi e punctul
de plecare a unei conti-
nuităţi istorice de două
mii de ani şi araLă crezul
neclintit al unor ţărani
luminaţi asupra dreptului
ce neamul lor îl are asu-
pra întregului pământ
românesc. Pe lungă pitorescul fizionomiei şi al costu-
melor lor, această idee măreaţă însufleţeşte pe artişti.
TJn poet maghiar zice: «Pe Horia nu 1-a îngropat
nimeni. Sufletul lui zboară pribeag şi astăzi într'uuul
din vulturii Carpaţilor», Pioasele comemorări ce li
se fac stau şi ele mărturie în această privinţă.

« SUTPI/BX LIHIţlJ/US VAI,ACHORUM ». Iu luptele
politice ale lui loan Inochentie Micu-Klein iese la
iveală niaî cu seamă preoţimea, în deosebi cea unită
cu Roma; în revoluţia lui Horia, partea covârşitoare
e a ţărănimii iobage, fără de a exclude şi alte clase
sociale; « Suppiex iibellus Valacliorum» este al1 nea-
mului românesc întreg, fără deosebire de religie şi de
ctase sociale. Dacii pe la mijlocul veacului al XVIII-lea,
atât: de revoluţionar şi vulcanic, sunt şi lupte fratricide
între Românii uniţi şi ueuniţi, în cele din urmă două
decenii ale acestui veac ura se potoleşte, Românii se
înfrăţesc. Meritul pentru această înfrăţire e, cu

IOSIF ii IMPARATUI, AUSTRIEI,
PROTECTORUI, ROMÂNILOR DIN TRANSILVANIA

(Gravurii tic M. Steiul, (Jupa portretul

deosebire, al unor protopopi luminaţi ca: Petrii Maior,
vestitul scriitor, fost protopop al Reghinului; loan
Para, vicar al .Năsăudului; loan Halmaghi, vicar al
Făgăraşului; Chirii Ţopa, protopop unit al Sibiului ş. a.

losif II, înainte de moarte, îşi revocă toate ordinele
prin care încercase să schimbe monstruoasa consti-
tuţie a Ardealului, întemeiată pe cel mai feioce exclu-
sivism de clasă, rasă şi religie. Această revocare atinge
dureros pe Români. I. Para, inimosul vicar al Nă-
săudului, scrie la 28 Dec 1790, unui prieten din
Viena, că «clerul e fără de orice sprijin, neamul zace
oropsit, nobilii români sunt daţi afară din slujbe, de

nicăiri niciun ajutor».
Nobil român scos din
slujbă şi aruncat în tem-
niţă e îadislau Pop, fost
subprefect al judeţului
Hunedoara. Tot atunci
se porneşte o aprigă cam-
panie pentru înlăturarea
dela «cancelaria aulică»
din Viena ă celor doi
funcţionari români: losif
Meheşi, secretar şi Aron
Pop, fratele lui Ladislau,
cancelist. Crezând I. Para
că schimbarea de regim
e prielnică pentru dobân-
direa de drepturi naţio-
nale, roagă pe episcopul
loan Bob {1782—1830)
să se pună el în fruntea
mişcării acesteia, Blând şi
sfios cum e, fiind oprit
de guvernatorul Ardea-
lului, Gheorghe Banfi de
a păşi pe urmele ener-
gicului său înaintaş Ioau
Inochentie Micu-Klein,
având nefericita inspiraţie
de a alunga de lângă sine
pe clericii cei mai luminaţi

lui Kymli. Col, Academiei Romft.K). (Samuil Micii, G h e o r g h e
Şiucai, Pentru Maiorjoan

Eudai Deleanul ş. a.), — Bob răspunde negativ. Vă-
zând aceasta, fruntaşii clerului unit : Para, Hal-
maglii, Ţopa—înaintează ei o cerere împăratului,
prin guvernul ardelean. Ei vor ca, în parlamentul
ardelean, afară de episcopul unit cu scaun de
drept, să mai intre şi alţi deputaţi români. O ce-
rere asemănătoare înaintează Gherasim Adamovici,
episcopul ortodox dela Sibiu, să fie chemat şi el
ca «regalist», în viitorul parlament ardelean. Can-
celarul David Szekely şi secretarul David Vajna
resping aceste cereri, fiind contrare legilor,

Această neizbândă nu descurajează pe Para, El
cere învoirea episcopului său Bob, precum şi a baro-
nului Răii, comandantul regimentului II grăniţeresc
din Năsăud, de a călători la Viena, I se refuză şi una
şi alta. Atunci el cere voie dela împăratul Leopold II
(1790—93), pentru organizarea unui congres naţional
român, Se refuză şi aceasta. Para întâmpină că nu
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HO1Î.IA INDEAHNi POPOE.UI, I,A KASCOAT,A
In niEljm dreapta d ţine « patentii o delii împăratul

(Gravură în aiamil, Col. Academici Române)

înţelege, cum Ungurii pot ţinea câte congrese vor;
Sârbii (« naţio illyrica»), la fel; numai Românii, nu.
Tot în 1790, Para împreună cu P. Maior şi cu ofiţerii
români ai celor două regimente grămţereşti din Ardeal
înaintează o nouă petiţie curţii împărăteşti prin epis-
copul unit clin Oradea, Ignatie Darabant (1788—
1S05), om cu neasemănat mai multă înţelegere pentru
o lucrul neamului » decât colegul său dela Blaj, El e
sprijinitorul nevăzut al întregei acţiuni politice
româneşti clin tirnpul acesta. Xa curtea lui şi a vred-
nicului său urmaş, Samuil Vulcan (1806—39), găsesc
adăpost şi sprijin marii corifei ai Şcolii ardelene
nedreptăţiţi de Bob. Petiţia înaintată prin Darabant
nu ajunge în discuţia parlamentului ardelean. In
discuţia acestui parlament, ajunge, în anul următor
(1791J, o altă petiţie însemnată, iscălită de cei doi
episcopi români din Ardeal (Eob şi Adamovid), de-
venita istorică pentru desvoltarea politicei româneşti:
a Supplex libelluş Yalachorum.», Cei doi episcopi
sunt fireşte, numai semnatarii, nu autorii acestui
important act. Autorul părţii juridice a actului este
losif Meheşi, iar al celei istorice, după toată proba-
bilitatea, Samuil Micu. După ce dovedesc originea
şi continuitatea .Românilor în Dacia, autorii arată că
Romanii, după moartea voievodului lor Gelu, «dând
mâna » cu Ungurii aleg duce comun pe Tuhutum.
Drepturile vechi. Românii le pierd, nu prin legi
publice, ci prin vitregia vremurilor. «Nu venetică,

HORIA CU ŢĂRANII SĂI ASAT,TI3A«A UN C AŞTRI,
(Gravuri în arămii. Col, Acorteuiiul Komflue)

ci antică, mult mai antică decât toate celelalte, e
naţiunea română din Transilvania»—scriu autorii.
«Nu a căutat, nici nu caută ea răsturnarea princi-
patului »— continuă ei —«ci mai mult reîntregirea
lui, căutând să fie restituită în drepturile cetăţeneşti
şi politice, pe cari i le-a răpit im vreo lege oarecare,
ci răutatea vremilor. Prin restituirea aceasta nu se
face niciun prejudiciu celorlalte trei naţiuni. . , d u p ă
ce ea (naţiunea română) încă de mai urnite secole
constitue, imediat după Maghiari, a doua naţiune
regnicolară ».

In urmare ei cer: 1) Numirile odioase şi înjositoare
de: «toleraţi», «admişi», «neprimiţi în parlament»
ş, a. să se şteargă; 2) Să se restitue naţiunii române
locul cuvenit între naţiunile ţării; 3) Clerul, nobilimea
şi ţărănimea română să aibă aceleaşi drepturi ca şi
clerul, nobilimea şi ţărănimea «naţiunilor unite »
(Unguri, Săcui şi Saşi); 4) Proporţie numerică la
alegerile de deputaţi şi de funcţionari publici; 5)
Judeţele, scaunele, districtele şi comunele să aibă.
şi nume româneşti.

Autorii aduc un argument surprinzător în sprijinul
cererii lor: recensământul populaţiei ardelene d i n
1787. Potrivit acestui recensământ/Românii sunt un
milion de locuitori, pe când ceilalţi, laolaltă, abia trei
sute de inii. Afară de aceea, două. regimente întregi ele
grăniţeri şi aproape două treimi din alte trei regimente
«campestre» şi mai mult decât o treime din cel de
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«avaterie al Săcuilor. sunt formate din Români, — Privitor la cererea de sub
«eci ei poartă, în proporţia numărului, sarcini mai Românii nu sunt excluşi di
nuilte şi mai grele decât celelalte naţiuni împreună, chiar din' cele mai înalte Dacă ei sunt nni > f '
U r , în urmare încuviinţare pentru ţinerea unui pricina e lipsa de bărbaţi cu pregătire Cerere'i'di
«'"grea naţional. Rostul acestui congres e să aleagă sub 5 l zice contele, arată numai ce complicaţii Z
cativa deputaţi, can sa apere pretutindeni, până în aduce recunoaşterea Românilor, ca naţiune si' câte
Inţa tronului, drepturile neamului. . j i g n i r i ] a a d r e s a c elOrlalte naţiuni. Nici congres sau
^ Petiţia e semnata: «clerul, nobilimea şi cetăţenii conferinţă naţională râm&ti* nu <»> w * Î™, „,-:„+„tăţenii conferinţă naţională română nu se poate încuviinţa.
unTc-Ki-i naţiuni; române clin Transilvania » şi e trimisă Românii' nu sunt egali cu celelalte neamuri nici nu
la _<wlva imparateasc-a, pan poştă, din Bucla, de formează
*'l>isi-opul lunatic Darabant dela Oradea.

lVliţia acciista, ;ubiducele Francisc o dă contelui
TvleUi, preşedintele
«cum.vlariei aulice p^,,
transilvane », pen-
tru ivferat, K ade-
vărat, recunoaşte el.
i'f» Romanii sunt cei
mai vcclii locuitori
ai Ardealului; dar
ci, l'iind biruiţi de
Unguri, se supun
voiajai învingători-
Un. Ki n'au dre|i-
1 ii ti c^ţale cu fek1-
InlU- irei naţiuninle
li'irii. Dovatlă? I,e-
j^itt' « A(lpro])aUic »
şi ii/,iil secular. IJeşi
ct'it'i'ca n'are iiiciun
Lciiu-iu k'j.ţal, totuşi
LJVIUU! să se asiguro

iilor c:xis-

.şi

zici;
Uornânii, mai

'IVlcki,
Hfi'tni lor,

4 1 1 1
r<;ihilţi loiuiiluri :>i
liiijî, Ui pot ave II
inimii, pul fi mi
iniţi în l'uiH'ţii ]>u-

l

un corp politic independent ca Sârbii
(« naţiunea ilirică »). Românii, fiind mulţi, merită o
dreaptă consideraţie. Conducerea lor politică cere

prevedere şi grijă.
Poporul necult as-
cultă orbeşte, de o
preoţime care şi ea
are nevoie de o mai
bună cultură mo-
rală şi care, având
în parte ierarhie
străină, uşor poate
fi condusă spre sco-
puri străine.

Părerile contelui
Teleki şi le însuşesc
şi consilierii Izden-
czy, Uger şi contele
Hafcifekl. La 7 Mai
1791 ele sunt apro-
bate şi de împăratul
Leopold I I : «încu-
viinţez pe deplin
propunerea dum-
neavoastră '> (Ich
beangene linie voll-
kommen ihr Ein-
rathen). Astfel soar-
ta acestei jjeîiţii, de
caTe Koniânii leagă
atâtea nădejdi, e
pecetluită. Cil Ordi-

i ?

HORI A ÎN FRUNTEA H A S C U L A Ţ U O E .
I,H nlAiifiii lui, 1» itiiifurmfk ]ni!lt;uu, Crlşan. (Gravurii tu aramă dlu rol. Acudcmlcl Itoiuâue) JJUJ J\f_ ^ 0 0 4 d l l l

1791 Leopold II o
trimite parlamentului ardelean ca acesta, luând ca
îndreptar art. VI din 1744, fără a schimba consti-
tuţia ţării, să propună mijloacele pentru a se
asigura Românilor drepturile cetăţeneşti (coueivililas),
libertatea religioasă fără deosebire de confesiune,
existenţa clerului şi răspândirea culturii în popor.

Această măsură împărătească spulberă toate ilu-
ziile. « Românii de-acum au slabe speranţe e, scrie

observaţii de ordin general, contele episcopul Adamovici mitropolitului sârbesc Strati-
'LVÎJisS'"* (k'"pfiri'ro eft cererile de sub 1—3 din me- mirovici. Prin numita măsură, ei ajung ca mieii
„„„•iul Romanilor ele a fi recunoscuţi ca naţiune deo- în faţa lupilor Ei cer recunoaşterea lor ca naţiune.
,(.1.ită alaiuri «Io celelalte naţiuni sunt primejdioase, împăratul 11 îndruma la articolul de lege din z744
<hK-ftnd l.i «U-mirimirea constituţiei Ardealului. După care anume eludează aceasta recunoaştere. Cetmdu- e
nSi ih . r tMlHcwofcsNi . t ş idepr i .^ .AJHngedacâ, numitul ordin împărătesc şi petiţia Romanilor n
M 1 1' -iHul ^ i V - - porunceşte parlamentului şedinţa a 6^ a paramentu m . * . « - * n „ lume

iă iiK-iil, ridicaţi îu rândurile nobilimii,
cum dovedesc cazurile familiilor nobile: losika,
Kciulcfli, Nalat/.i şi Hus/.ar, toate de origine română.
I h'CMiliirilc ai'i'sttia le con fi rină şi art. VI delege din

loluuiii mnifuiL nu sunt mai asupriţi decât
iobagi. !'<-' pîlinântul crăesc (între Saşi) sunt

abuzuri, dîir Romanii primesc satisfacţia cu-

nuni»

vestind izbucnirea unui incendiu, IHipaeluMilui'şi ridicarea culturală a poporului, dungă,



77 6 ENCICLOPEDIA ROMÂNIEI

IIORIA CLOŞCA CRI ŞAN
Portrete după. natură, executate In închisoarea delii Alba lulla, de lohan Martin Sloek clin Sibiu (Museul Bruckcutlial din Sibiu)

terminarea cetirii, deputaţii vor să părăsescă sala
de şedinţe şi să se ducă Ia locul incendiului. Atunci
baronul Mcolae Wesselenyi, preşedintele adunării, cu
glas puternic strigă să nu se depărteze, fiindcă focul
din sală e şi el destul de mare şi trebue stins. Ra-
portul oficial al şedinţei spune că afirmaţia Ro-
mânilor, că regele, Matiaş Corvinui ar fi din neamul
lor, e întâmpinată cu râsete batjocoritoare, iar membrii
familiilor nobile de aceeaşi pretinsă origine de faţă,
în parlament apostrofează violent pe episcopul unit,
loau Bob, singurul Român între ei, cerându-i socoteală.

Care e ţinuta acestui episcop. în aceste desbateri
parlamentare? Simian Bărnuţiu în celebrul său
discurs « Românii şi Ungurii», apoi Alexandru Papiu
Ilari an în Istoria Rom anilor din Dacia superioară I,
86, afirmă că. Bob s'ar fi lepădat cu totul de această
petiţie, pe care el ar fi numit-o «născocitura unor
capete neastâmpărate», Actele oficiale dovedesc
altceva. întrebând preşedintele Wesselenyi pe Bob
dacă petiţia, înainte de a fi trimisă împăratului, a
fost aprobată din partea preoţimii, episcopul unit

răspunde: dai Numai stilul i se pare întru câtvt*
schimbat, El mai adaogă că, după câte ştie dânsul,
conaţionalii săi nu cer declararea lor ca a patra
naţiune, ci se mulţumesc cu drepturile şi libertăţile
naţiunilor în mijlocul cărora trăesc. Un neadevăr,
fireşte, Dar atât, Atunci, de unde ia Bărnuţiu şi Papiu
Ilarian expresiunea de «născocitura unor capote
neastâmpărate»? Dintr'un citat greşit al raportului
făcut de comisia jalbelor, instituită de parlament.

Această comisie îşi prezintă raportul în şedinţa a
93-a dela 30 Iulie 1791. Raportul e un rechizitoriu
al cererilor româneşti. Românii, spline acest raport,
sunt foarte puţini urmaşii coloniştilor Romei; cei mai
mulţi sunt urmaşii veneticilor şi fugarilor refugiaţi
din ţările vecine. Ei au drepturi egale cu celelalte
naţiuni. Acest parlament prin art. VI din 1744 le
asigură egalitatea de drepturi. Petiţii ca cea de faţă
sunt numai «fătul câtorva oameni neastâmpăraţi »
(«foelum inquietorum soltitn quorundam hominum »).
Românii mai cuminţi, ca episcopul Bob, nu cer recu-
noaşterea lor ca naţiune deosebită. Drepturile clerului

, . SCENA DIN TIMPUr, RĂSCOAr,Iîr
In mijloc, tu Htltudlnl autoritare, cei trei capi ai rfiscofllei.. (Gravnrâ )n aramft din 17S3. După I. C, Bncilă: Portretele lui Horiţi, Cloşca şl Crişnn)
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unit nu sunt trase la îndoială în judeţe şi în Săcuime,
Nedreptate se face Românilor, ca şi celorlalte naţiuni,
luunai pe pământul crăesc (între Saşi). Aici, clerul
şi poporul poartă sarcini .nelegale, De aceea; comisia
propune votarea unui articol de lege pentru curmarea,
acestui rău. Privitor la libertatea religioasa, după
reacceutuarea sistemului constituţional ardelean c,u
trei naţiuni şi patru confesiuni, comisia spune că,
Ui dorinţa Maiestăţii Sale, se garantează libertatea
cult ului religios al neimiţilor (ortodocşilor), Aceşti
credincioşi vor fi păstoriţi de episcopi numiţi de M.
S:>. având, fţuvennil, judeţele şi

le, ilit-pi.nl de a suprave-
s;t nu st' înmulţească fără
numărul preoţilor, nici să

M> zidească biserici cu chel-
tm-lî ce întrec puterile lor,

O i privire la asigurarea mi-
jluntx'lnr de traiu ale clerului
român, comisia jalbelor spune
cii, dela secularizarea averilor
Itiseikvşti întâmplată în zilele
recitiri Isabeki, preoţii toţi sunt
susţinuţi de confesiunile res-
pective. Propunerea privitoare
Iu ridicarea culturală a Romftni-
|nr, comisia o primeşte cu res-
pect, fiindcă acest popor e cel
imii prosi dintre neamurileEu-
i»pi i. l.a acest popor, religia e
o Miperstiţie, Pe când. la alte
jiupoare, religia tinde la conso-
lidarea moravurilor, la Români
cit li> ennnipe. Preoţii înşişi
suni: lipsiţi de cultură. Mulţi
ţii litri1 ei sunt pedepsiţi pentru
furturi şi lâlliării şi, sul) masca
rutijrid, suni insl.if>atorii hoţilor,
cu în 17&1. şi precursorii cri-
melor. l't1 aceea, înainte de
lidiaueit culturală a poporului,
HU K(î i'udi aceea ii clerului, Comi-
siu vri'ii să. <lea, în această pri-

, îiidruinăH prefectului ju-
.,'Iiij, Imrou Io.sika, cum

îmi »" Vlt'va Kw D
îşi rezervă dreptul de

„ v . face mai târau observaţiile
asîi[>m mileniului de lejţo ce comisia vrea să pro-
plinit pentru curmarea abuzurilor de pe pământul
cr&esi\ In şedinţa din 5 AngiiHt 1791, parlamentul
fmniniea/.il definitiv propunerile cerute de împărat.
Hehiuihsirc: .un e decât cu privire Ia Saşi. Parlamentul
IUI ud mito articolul de lege propus de comisiune,
ci în<lruniL'M7.tt p« Romani, în particular pe episcopul
Hob, tiă-şi oaulo dreptatea pentru abuzurile săseşti la
instanţele jutleeatortşti. Guvernul îşi însuşeşte p i o
Himeriliî piuiumoiituliil tudelean. împăratul Erancisc I
( I 7 , ) l { j^j.ţ) ,irni!«şul lui I,copold II mort pe neaş-
teiittttt!. .siiiuiţitmează articolul T57 privitor la liber-

districtelor, judeţelor şi chiar al guvernului provincial
In Iunie 1791, episcopul unit al Qrâzii, Ignatie

Darabant cere şi el ca, în două posturi de consilieri
ai guvernului ardelean la Viena, să fie numiţi doi
Români. Cererea e frumos motivată de petiţionar.
Aceste numiri atârnă exclusiv de împărat. Kl ştie
că are nevoie de sfetnici cunoscători şi ai mentalităţii,
obiceiurilor, sufletului poporului român, precum şi'ai
prescripţiilor ritului oriental; de care acest popor ţine
în întregimea lui. I,a 23 Iulie, consilierul Izdeiitzi
găseşte că cererea e neîntemeiată'. Vacanţele prevăzute

nu există. Româfiii au, propor-
ţional, destui funcţionari.

Văzând Românii că cu cereri
şi memorii nu dobândesc nimic,
se gândesc să trimită o. dele-
gaţie mai însemnată în frunte
cu cei doi episcopi (Bob şi Ada-
movici). După multe chibzueli
şi măsuri de siguranţă luate de
amândoi, dar în deosebi de Adt>
movici, pentru, a uuise imputa
lipsa de lealitate, ei pleacă, la
sfârşitul anului 171)1, la Viena.
Aici ei prezintă o mulţime de
cereri nu numai împăratului L,e~
opold II ci şi arhiducelui Frati-
cisc, principelui Kauniti. minis-
trului Hatzfeld, consilierului
Eger, etc, Toate în zadar. Stăpâ-
nirea ia în nume de rău prt-
zentarea acestor cereri. Episcopii
sunt la Vieua ca persoane par-
culare, nu ca reprezentanţii unei
naţiuni. Lipsind acum din reşe-
dinţe timp de şase Unu şi mai
bine, să se ducă acasă şisă-şi fe-
rească, sub propria răspundere,
credincioşii de excese. Guverna-
torul Ardealului, Gli. Ranfi e
cu deosebire furios pe Ada-
movici, fiindcă acesta, ca Sârb,
crede ca şi Românii pot avea
drepturile << naţiunii ilîrice t>. Epi-
scopii primesc creştineşte mus-
trarea ce li se face de sus. Adaogă
însă, că nu e vorba de persoanele
lor, ci de cauza celei mai mari

păiţi din locuitorii Transilvaniei. Pentru liniştirea
acestora, ei cer un decret. Decretul li se dă la 21 Iulie
1793. El cuprinde vaga promisiune ca Românii vor
primi drepturile ce nu contrazic Constituţiei ardelene.

O atitudine mai demna au protopopii. Cei ortodocşi
în Sinodul din Sibiu la 25 Sept.; cei uniţi în sinodul
dela Blaj la 5 Oct. 1791. Chemaţi aceştia din^urină
să facă jurământ de credinţă împăratului mai întâiu,
apoi guvernului că nu vor face nimic împotriva drep-
turilor şi privilegiilor celor trei naţiuni, ei fac numai
jurământul dintâiu, nu şi al doilea; altfel, lupta lor
de desrobire naţională n'ar avea nici un rost.

REVOLUŢIA DIN 1848-1849, Aprins la Paris în luna

Ml pl(! I
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Horia Cloşca CrJşem
DE ARGINT REPREZENTÂND PE CAPII RRVOI.UŢ1FJ DBIjA 178.), BATUTIV I.A ANIVMRSAIUÎA A .1» ANI

DEI.A MARTIRIU!, I,OIi
Pe medalia din stiluga inacripjla: Horia Rex Daciai, MDCCI,XXXIV (Coleclin Ing. Const. Orgtiiilm)

Ungaria, Croaţia, clar nicairi nu face atâtea stricăciuni. Blaj ului,_ loan Lemeni {1832—50), Tot el mai are
ca în Transilvania, In această provincie, ia proporţii «•«-J<-«1 'i- - • '• "« ~«i*>mii e3n m+nrlmr ripin. Sîhîn
aproape apocaliptice, 40,000 de morţi, 230 de sate
şterse de pe faţa pământului, pagube materiale de
aproape 30.000.000 florini-aur sunt urmele înspăimân-

meritul de a înnoi cu colegul său ortodox clela Sibht
Vasile Moga (1810—1845) mişcarea din timpul ju i
« Supplex libellus i> cu o nouă cerere pentru. încuviin-
ţarea drepturilor religioase şi politice ale Românilor

tătoare ale acestui foc revoluţionar, Franţa, deşi cu de pe pământul crăesc. Prin aceasta, I,emeni îşi face
mult mai mare, are relativ
pierderi mai iniei. Numărul
morţilor ei în această revolu-
ţie e de 15.000. Din nenoro-
cire, nici astăzi, după aproape
o suta de ani dela trecerea
lor, nu sunt publicate toate
documentele timpului. Nu
poate fi, deci, vorba de o
istorie temeinică a revoluţiei
româneşti din Ardeal din
aceşti ani de cumplită în-
cercare. Cele câteva memorii
şi biografii publicate până
acum dela sau asupra unor
personalităţi conducătoare
ale acestei revoluţii ne dau
numai câteva aspecte, clar nu
toate şi nu definitive. Cu
aceste restricţii, încercăm să
scliiţăm, în cele următoare,
evenimentele principale.

Deşi tendinţa Ungurilor de
a cutropi celelalte neamuri
se vădise şi până acum, în
deosebi prin legile din 1842,
totuşi nu toţi E-omânii îşi
dau seama de primejdia ce-i
ameninţa. Intre cei ce văd
limpede această primejdie
sunt canonicii şi profesorii din

HOB.IA PURTÂND PE PIEVT ORDINUI, SAu
Grnvurfi în arnmft t!e lacob A dam din Viena

(Col. G. Sion, Biblioteca Universităţii din Cluj)

mulţi duşmani între Saşi cari,
împreună cu unii dintre vrăj-
maşii săi români, îi sap fi
mormântul în curând. Valsul
liberalism al legilor ungureşti
cari desfiinţează iobăgia şi
asigură libertatea individuala,
dar nu şi cea naţională, zfl-
păceşte pe mulţi nu numnî
dintre Românii clin Banat,
Crişana şi Maramureş, ci şi
dintre cei din Ardeal.

E, deci, cu atât mai mare
vrednicia lui Siuiion Băr-
nuţiu, secretar consistorial şi
profesor la cursul filosofic
dela Blaj că nu se la.să amă-
git. Nimeni mai mult decât
el nu se însufleţeşte, în ge-
neraţia lui, de ideile pentru
care luptă Apusul luminat
al Europei de pe la 1.830.
Sunt ideile dreptului natural
potrivnic nedreptăţilor du
veacuri, despotismului poli-
tic şi exploatării economica.
El arata conaţionalilor săi
calea mântuirii; el e îngerul
luminii, Cât de uimitoare e
proclamaţia trimisă de ei
din Sibiu la 25 Mart ie

Blaj. Cerând parlamentul provincial ardelean din 1842 1848! (Aici vine el să urmeze studii de drept după
ca, în zece ani, toţi Românii să înveţe ungureşte, ca- despărţirea sa atât de dureroasă ele Blaj, în urina
pitlnl blăjan, în frunte cuprepozitulSimion Crainic, ras- procesului său şi al colegilor săi cu episcopul l,e-
pmide: «13 evident: această limba (românească) nu se meni),
poate elimina din şcolile Blajului făTă primejdia
moralităţii şi religioşi taţii şi, ceea ce pentru noi nu e
mai puţin dureros, fără de ruina scumpei noastre
naţionalităţi», Acest frumos şi energic protest e

Prin această proclamaţie, el lămureşte deplin situaţia
politică a timpului. E ca un fulger. în besna unei nopţi
întunecoase. «Ungurii chiamă Ardealul la uniune » —
scrie • Bărnuţiu în această proclamaţie, — « cu mare

înaintat celor• în drept de episcopul de atunci al solemnitate Clujul declară că o voieşte.
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Ţnro plduge şl plăteşte
p oami lin

A 05 pro Catmre
(Culecţln ing. Coiul. Orghidan)

* U "

Şl

sc vor rosti pentru ea, d
ce va face ?
iîiptu aceasta atârnă viaţa sau _ , „ _ „ .

« J )esclndji-şi ochii .fiecare Român, folosească-se de
•lej, pentrufă sau câştiga tot sau pierde tot, Pierde
~f n avut pană acum—naţionalitatea.

«Ascultaţi, strănepoţi ai
Romanilor, ce trebue să' ras- -••-.-.

linjţLiruUii sau Sa-

« Noi, ])âiiil ce naţiunea
r< nu finii nu va fi înălţată la
arrl ranjj; politii:, de care an

iul MÎ Sasul • nu ne uuini,
l''iii"ii de mii au scris ei în
Apnilmle eâ ea este naţiune
nimiiii tolerată. Din toate
funcţiile înalte ale ţării au
.scos-o; şi, durii totuşi a voit
,M:i Ic* ailm, i s'a cerut să-şi
pîtraseascâ naţionalitatea şi
(Tt'il ill|il.

n l l u r s ă n u înşirăm păcă-
leli! cele nmll.e; căci ])uin-
ticffl'ti a rsinduil: şi poporului
asujnil Si'ii'bâtoîii'e. Înecare
oraş, l'ieeaix1 sal răsună de
Inimile, jienlnieâ ziua de
a*i i.'sle învierea popojirelor
moarte S,i îmi, nu milion
trei sule de mii, morţi politici
ani fus!, nu naţiune. Acum
esk' /.iun învierii. 8ti mergem,
j'fis t. tii'iiii ni piatra de pe
mormânt; si! desleKăm lan-
ţurile niileiuire ale naţiunii
ninifliH.', [lentni ea sil se ridice
vieţiliiUicn vieîitîi veşnică...

«Sînmeti tTii^inîlor că, până ce dieta Jparla-
mentul) ţiitii nu va lecuuoaşte naţiunea română, ca
naţiune, voi despre uniune nu staţi de vorbă».

învierea uraniului, de caro vorbeşte această pro-
ehu KI t e ' are «ii se întâmple pe câmpia libertăţii dela de libertate, vrednica ae a intra m ira

l ' cei.stă cA.npie în iH4H se ţiu trei adunări naţiilor. In analele Romanilor, alta zi
i) l l l j. I I I I U " ' 1 L " l ' " " l > v ' . . ' . . . , < 1 £.....v,„o Aar-Si- tino a1 roit ncpmpm

CT.OŞCA, IN N O B H A 1 , H I ŢINUTA,
Gravurii în nrmiiA de Incob Adat» illn Vlenn.

(Col. C. Sion, lilbllateca Uulvcrsltafl! diu Cluj)

din pulbere şi să

L cei.stă eAmpie | ţ
iiaţ.i(.M!iU:: lntiiiii de pregătire (.'}» Aprilie); a doua

de hotărîre (3/15 Mai); a treia de înarmare (25 Sep-
temvrie). Pe această câmpie, conştiinţa naţională are
să prăvălească de pe mormântul ei secular piatra ce o
ţine îngropată de vie, proclamâudu-se suverană,
liberă, independentă. Proorocul acestor mari idei e
autorul proclamaţiei amintite. Ca un alt Moisi, el

pare câ se suie la munte să
; . , stea de vorbă cu Domnul, să

aducă norodului tablele legii
şi să-1 facă să pună jură-
mânt pe noua credinţă a na-
ţionalităţii române siepieri-
toare. De când e Ardealul,
mişcare mai puternică, mai
cutezătoare, mai bogată în
urmări pentru neamul româ-
nesc nu se pomeneşte. Ale-
xandru Odobescu aseamănă
câmpia Blajului cu valea Io-
saiatului, fiindcă aici se să-
vârşeşte învierea acestui neam
şi judecata de apoi. Ceea ce
semănaseră, timp de aproape
o sută de ani, în sufletele
Românilor de pretutindeni,
luminaţii dascăli ai Blajului,
acum încep să secere. La
adunările acestea naţionale,
în deosebi la a doua, cea mai
mare dintre toate, partici-
pând la ea 40.000 de Români,
sunt de faţă şi fruntaşii din
cele două principate: Yasile
Alecsandri, Alecu Russo,
Alexandru loau Cuza, Ioan
Eliade Rădulescu, fraţii Go-
leşti, Gheorghe vSiou, Viţianu

Racoviţă, iar ceva mai târziu Kicolae Bălcescu.
Acesta are sâ evoce în faţa tinerimii române din

Paris, această neuitată zi istorică. « 7A de lumină, de
libertate şi de mărire română — zice N, Bălcescu —
te pomenim şi te serbăm cu drag! Tu minunaşi
lumea şi-i arătaşi că naţia română e matură, vrednică
de libertate, vrednică de a intra în frăţia cea mare a

nu străluceşte
mai frumos decât tine şi cea asemenea ţie, sora ta
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iubită, ziua de î l Iunie 1848.a poporului ddn.Bucu- cei zece secretari ai adunării naţionale: 1) Neatârnare
reşti. Te pomenim şi te serbam cu drag, o zi măreaţă, politică şi reprezentare proporţională numerică în
căci întâiaşî dată auzirăm atunci un popor întreg răs- parlament şi în slujbele publice; 2) Autonomie bise-
punzând celor ce-i vorbiau de unirea Ardealului cu ricească; restabilirea mitropoliei române şi a sinodului
Ungaria,,prin această, strigare: noi vrem să ne unim general anual cu deputaţii clerici şi mireni, şi cu
cu Ţara\ Minunată destăinuire a lui Dumnezeu, care drept de a alege liber pe episcopi, prin majoritate de
în zile aşa de mari de sărbătoare populară, vorbeşte voturi, fără candidări; 3) Desfiinţarea iobăgiei şi a
de-a-dreptul în inimile aleşilor săi şi numai poporul dijmelor fără despăgubiri pentru proprietari; 4)
şi poeţii, aceşti fii ai inspiraţiei divine, avură la 1848 libertate industrială şi comercială, cu înlăturarea

breslelor şi a tuturor piededlor ce stau în calea meşte-
şugurilor şi a negoţului; 5) Ştergerea dării pentru

vitele ce pasc în străinătate
(Muntenia, Moldova, Turcia,
Rusia ş. a.)-; 6) Desfiinţarea
zecmelii metalelor, din pri-
cina căreia nu se pot lucra
minele; 7) Deplină libertate
a gândului: rostit, scris, ti-
părit, fără cenzură şi cauţie ;
8} Libertate personală şi de
întrunire; 9) Tribunale cu
juraţi publici; 10) Armată
românească; 11) Miezuini
drepte la moşii şi păduri,
mai ales în pământul crăesc;
12) Plată dela Stat pe
seama preoţimil române.1, ca
si pe seama preoţlmii altor
neamuri; 13) înfiinţarea de
şcoli româneşti în toate sft-
tele şi oraşele, precum şi a
unei universităţi; 14) înlătu-
rarea privilegiilor; 15) Cmitf-
tituţie nouă; 16) Suspenda-
rea desbaterilor unirii Ardea-
lului cu Ungaria până dtipă
proclamarea poporului român
ca naţiune.

In amintirea celor petre-
cute aici, câmpia Blajului,
numită până atunci «rfitul
Grecilor », se cliiamă « câm-
pia libertăţii», Tot cu acest;
prilej, se aleg două delegaţii
să prezinte celor în drept ho-

tărîrile adunării: una în frunte cu episcopul Şagl.uia
pentru împăratul; cealaltă în frunte cu episcopul
Lemeni pentru parlamentul provincial.

Preocupaţi de a scăpa de jugul ierarhiei sârbeşti.
Românii din Bănat ţin şi ei, sub conducerea lui

conştiinţa întâmplărilor viitoare, numai ei citiră şi
destăinuită aceea ce era scris în fundul inimii fiecărui
Român: mântuirea de orice
domnie străină, -prin unitatea
naţională »,

Să nu se creadă ca stri-
garea de care vorbeşte Băl-
cescu e o închipuire sau o
floricică de stil oratoric. «In~
vetiatorulu Poporului», zia-
rul lui Tiniotei Cipariu tipă-
rit hi acest timp cu slove
chirilice la Blaj, publică în
Nr. II dela 19 Mai 1848 po-
ezia « 15 Maiu 1848 » de « Uti
Român» (V. Alecsandri). Iu
strofa din urmă a acestei
poezii cetim: «fraţilor, nă-
dejde bună l Viitorul ce urziţi
Va fi vrednic de trecutul
Al strămoşilor slăviţi i Băr-
băţia şi unirea între voi de-
acum domnească, Şi strigaţi
în libertate: România să
trâeascăl». Iar în arhiva pri-
măriei Târgul Mureşului se
păstrează actele unei anchete
împotriva preotului Ioan
Munteanu din Mădăraşul de
Câmpie care întorc ându-se
dela adunarea naţională din
Blaj, a spus sătenilor: «Ar-
dealul nu mai e Ardeal, ci
Românie». Iată urmările
binecuvântate ale ideii de
desrobire!

Aceste simţi minte populare găsesc o strălucită
expresiune în cuvântarea lui Bărnuţiu « Românii şi
Ungurii», rostită în preziua istoricei adunări naţionale,
în catedrala dela Blaj. După largi şi convingătoare
repriviri istorice, el arată că «cultură fără libertate

PRINDEREA I,OI HORIA Şl CT,OŞCA
g a stilizare de loliatt. Caspar Wiinrauch diu Vieaa

{Gravură tu otel. Dupil Oelavian Be\i: Rlacoala tui Koria)

şt libertatea fără existenţă şi onoare naţională nu e Eftimie Murgu şi Aloizie Vlad, o adunare Naţională'
cu putinţă», IaT mai departe: «Aşa este, fără naţio- la I,ugoj (27 Iunie 1848). Episcopii sârbi, se plâng Ro-
nalitate nu este libertate, nici lumină nicăiri... —*—>: I-M-^J.—: Î„4-„-.U..J^J.„_..- J__J_ ^.I..I .1 ••, ._.
Aceea ce este apa pentru peşti, aerul pentru sbura-
toare şi pentru toate vieţuitoarele, ce este lumina

mânii bănăţeni, întrebuinţează tot felul ele mijloace
ca să închidă Românilor drumul culturii. Ei fac, .să
cadă şcolile româneşti aşa de adânc, încât se desfiin-

pentru vedere, soarele pentru creşterea plantelor, ţează şi puţinele şcoli ridicate de comunităţi pe cbel-
vorba. pentru cugetare,:—aceea e naţionalitatea tuiala lor; ori apoi, dându-le învăţători sârbi, aşe/.ă-
peutru oricare popor ». mintele lor de cultură se prefac în aşezăminte d&

In asemenea condiţii, se înţelege unanimitatea hotă- slavonizare. In fruntea acestei acţiuni de desnaţiona-
lîrilor formulate cuvânt de cuvânt sub preşedinţia Kzare, ei numesc pe mitropolitul sârbesc Stratimirovici,
celor doi episcopi: Ioan Lemeni şi Andrei Şaguna «persecutor notorie al Românilor, care zicea adeseori
(1846—1873) de învăţatul Tîmotei Cipariu, întâiul între că nimic nu-i este mai urît decât limba românească fr.
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Mai târziu, în urma stăruinţelor tuturor fruntaşilor
români şi în deosebi a episcopului Şaguna, se face
despărţirea ierarhică a bisericii ortodoxe române de
cea pravoslavnică sârbească.

Zăbovind mult la Pesta acest episcop, delegaţia al
cărei preşedinte este el, nu-1 mai aşteaptă, ci prezintă
ea hotărîrile adunării. Membrii acestei delegaţii sunt:
August Treboiiiu Laurian, loan Popescu, Timotei
Cipariu şi loan Bran. împăratul Ferdiuand I, fireşte,
nu-şi asumă nici o răspundere, ci trimite hotărîrile
Ruiiiniiilor parlamentului maghiar,

.\u umblă mai bine nici delegaţia a doua, chemată,
în frunte cu episcopul gemeni, să înainteze parla-
mentului din Cluj aceleaşi hotărîri. Constatând drep-
tatea acestor hotărîri, raportorul Szâsz Kâroly e de
părere ca ele să fie recunoscute în întregime. Nemeşii
toţi sar ca muşcaţi de şarpe. Unul dintre ei, Zeik
Jdzsef striga: «Decât să ne învoim la asta, mai bine
ati treacă şi cel din urmă copil prin ascuţişul săbiei 11).
Acestea se întâmplă în secţiuni. La şedinţa publică
a parlamentului, ei vin înarmaţi. La cererea Româ-
nilor şi a Saşilor de a nu se vota unirea Ardealului cu
Ungaria, Ungurii zăngănesc săbiile şi răcnesc ca
fiarele: «Unire *sau moartei». (Unio vagy halal).
Cei 22 de deputaţi .saşi îngălbenesc de groază. Depu-
tatul lor din Braşov, Klias Roth abia poate îngăima
câteva cuvinte. Ce are ,să facă atunci bietul episcop
Lemeni care singur cu Constantin Papfalvi şi cu
Alexandru Bohăţel reprezintă aici neamul românesc?
însuşi generalul Puchner, reprezentantul împăratului
în acest parlament, sub presiunea curentului şovinist

1I0RIA IN JHCHI8OAK1J
Gravurii ilîn rclnilunon, oficlnlii n martiriului! t Toilcsstrufc »

( C I I I I I 'i'mlor Nlcolncscii)

INCHISOAIilSA DIN AI,BA 1UI.IA
Printre gratii, chipurile Iul Horln şl Cloşca

(Desen de 1. H. LosschenkaU. Biblioteca Universităţii dur Cluj)

maghiar, schimbă steagul negru-galben (austriac) al
armatei cu cel unguresc. Un asemenea steag e înfipt
cu puterea şi în mâna episcopului Lemeni, precum şi
a deputatului sas Konrad Schinidt {socotiţi de Unguri
ca cei mai mari vrăjmaşi ai lor) şi împinşi cu puterea
să vorbească mulţimii de pe stradă.

Apucaţi pe această pantă, Ungurii, exaltaţi de
Kossuth Lajos, prind armele împotriva Croaţilor şi
Austriacilor, iar la 19 Aprilie 1S49, în parlamentul
lor din Debreţin (Debreczeu), detronează «casa Ha,bs-
burgo-lotbaringă, pentru vânzarea naţiei, pentru per-
fidia ei, pentru invazia cu putere armată, precum şi
pentru îndrăsneala de a sfărâma ţara. . . ». In acest
parlament sunt şi trei deputaţi români; Sigismund
Popp, Alexandru Buda şi loan Dragoş, iar în rândurile
armatei Kossuthiste sunt o mulţime de luptători
români din Crişana şi Maramureş. Ungurii desfiinţează
comitetul naţional permanent ales de adunarea na-
ţională dela Blaj. Pe doi dintre membri acestui
comitet, pe A. Ti. Laurian şi pe Nicolae Bălăşescu
(Belaşcu) îi arestează contele Beldy, Ki nu scapă din
arest decât după multe intervenţii, Ungurii mai
omoară o mulţime de ţărani români la Abrud, la
Sân-Craiu lângă Aiud, la Mihalţ, la Luna de pe Arieş.
Şi tot ei mai cer prin comisarul lor, baronul Vay Mild.63
ca Românii şă stea liniştiţi. Episcopul Şaguna nu
cade în cursa ce i-o întinde Vay, dar Lemeni cade.
Acesta are nefericita inspiraţie de a publica un cir-
cuiar către cler şi popor ca să asculte de «Excelenţa
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sa crăescul plenipotenţiat comisar baron Nicolae desbrăcat de toate drepturile omeneşti, de toata
Vay ». împotriva acestui circulai se ridică comitetul vrednicia omenească» — sunt cuvintele baronului —
naţiunii române, în frunte cu S. Bârnuţiu şi Gheorghe «i s'au pus sarcini, care nu numai întrec venitul mo-
Bariţiu, îndrumând pe Români să ţină cu împăratul, şiei ce o munceşte, dar întrec chiar puterile dânsului.
precum au hotăiît pe Câmpia libertăţii, nu cu Ungurii. Şi, când ar avea numai un stăpân, tot ar mai merge ;
Iar generalul Puchner la 9 Noemvrie 1848 îl suspendă dar după ce stăpânul său i-a luat tot ce bietul o 111

ie canonicul S. Crainic vicar :a muncit, vine al doilea stăpân: Statul. Aeesta-i
pune o sarcină şi mai grea. In timp ce nobilul îşi

rândăvie, ţăranul poartă toate greutăţile

din funcţiune, numind pe
episcope&c.

Deşi Românii cei în adunarea a doua dela Bfaj petrece în trândăvie,
« armata naţională», iar în a treia înarmarea a o sută ţării; plăteşte singur dările, face drumuri şi poduri,

" " şi tot el plăteşte şi vama pe ele. Apără ţara cu
arma, ca nobilimea să poată stăpâni în linişte. Plu-

teşte pe popă, pe duseill, ]>«
jude, pe secretar şi tot ce î
se cere şi, acest 0111, în zdren-
ţele sale, e cinstit, blând,
muncitor, îşi iubeşte ţara şi o
apără cu credinţă deşi el ştie,
că nici chiar acel pământ
de trei coţi, care, după.
moarte, îi va acoperi trupul,
nu este proprietatea dânsu-
lui. Băgaţi de seamă I Dum-
nezeu nu poate suferi înde-
lung o asemenea stave dft
lucruri». •

Ca sa abată luarea aminti?
a parlamentarilor de la re-
formele cerute, un « regalist »>
reprezentant al guvernului *
răspunde să voteze repede
unirea Ardealului cu Unga-
ria, altfel în 40—50 de ani
nu mai găseşti Unguri nici
cu lumânarea şi această pro-
vincie redevine ceea ce fusese
înainte de Tuhutum: Dacia,

Ascultând aceste desbaterî
parlamentare, Avram lăncii.
tremură ca varga, de in-
dignare, îl scutură frigurile,
"El mărturiseşte bunului său
prieten Şuhtţiu: «Nu cu cu-
vinte filosofice si umanitare-

de mii de oameni în 15 prefecturi, totuşi li se refuză
armele. Comitetul naţional permanent, în frunte cu
Şaguna ca preşedinte, e des-
fiinţat şi, în locul lui, se în-
fiinţează <i comitetul de paci-
ficare », sul) preşedinţia lui
S. Bârnuţiu. Cu toate stă-
ruinţele acestui comitet, ge-
neralii austriaci nu înarmează
decât 3745 de Români şi 1243
de Saşi. Cu această mână de
oameni cred ei că pot sâ ţină
piept trupelor ungureşti,
multe şi bine conduse de ge-
neralul polonez. Bem. In câ-
teva săptămâni, acest gene-
ral curăţă Transilvania de
trupele austriace. Colonelul
Urban trebue să fugă cu
regimentul său de grăniţeri
dela Năsăud în Bucovina,
iar neputinciosul general
Puchner e nevoit sa se re-
tragă în Oltenia, la Căliniă-
neşti. Intraţi în Blaj, Un-
gurii distrug o mare parte
din arhivele şi zestrea şco-
lilor, risipesc bogata biblio-
tecă a învăţatului Cipariu,
fac orgii în cuprinsul mănăs-
tirii S. Treimi, —iar Ia Sibiu
caută sa omoare pe membrii
comitetului «de pacificare »:
Băniuţiu, Bălăşescu, Bariţiu,

O EMOŢIONANŢI ICOANi A I,UJ CI,OŞCA
pastel executat dupâ natură, in îuehisoaren dela Alba Iiilla

ăe. SSElsaiiuiid Korek
(Colecţia Colegiului Betlileu ttin Alud, După Oclavian Ileit:

Mscoala Iul Horla)

iu,̂  I^aurian ş. a. Nu izbutesc. Singurele părţi vei putea convinge pe aceşti tirani, ci cu lancea, ca
Horia». Nu e mirare, deci, dacă el e printre cei dintâi
cari urmează chemarea dela Blaj, adusă lor la Târgul,
Mureşului de tânărul Bârlea, nepotul episcopului
Izmeni. Reuşita deplină a celor trei adunări naţio-
nale dela Blaj e datorită mai cu seamă cetelor bine
disciplinate conduse de Avram Iancu, Ioan Buteantu
Alexandru Papiu Ilariau şi alţi tineri români. I n

necucerite de Unguri sunt Alba Iulia, apărată de le-
giunea de pe Ampoiu a prefectului Axente Severu şi
Munţii Apuseni sub conducerea prefecţilor: Balint,
Gomboş, Groza, Fodoreauu, Vlăduţîu, dar mai ales
a lui Avram Iancu. - • • • •

Cu aceasta ajungem, în firul expunerii, la numele
celui mai popular erou al revoluţiei dela 1848—49.
Acest nume, ca şi al înaintaşului său, mare erou al deosebi e nepieritoare apariţia lui îancu în înmiea
creştinătăţii, Iancu Huniade-Corvinul, e ursit să celor zece mii de Moţi. Când ei intră în Blaj, îi în-*
răsune viu, dealungul veacurilor, Crescut la Zlatna, tâmpină toată suflarea românească, în cap 'cu ca-
Cluj şi Târgul Mureşului, el ia parte de tânăr la nonici şi profesori. Iancu însuşi în 'port de sat, cu.
trebile obşteşti. Aflâiidu-se în Cluj la 1847, ne pove- căciulă mare rotilată, cu grele pistoale în brâu', cit
steşte prietenul său, losif Sterca Şuluţiu, mai manta albă, pare un voievod. Mulţimea îl soarbe cit
târziu preşedinte ai Âslrti, Avram Iancu ia parte ocliii. Moţii sunt mândri că au aşa conducător. Ală-
la o desbatere parlamentară. Ş o şedinţă memo- turi de Iancu, e Nicolae Begnescu, profesor de cântări
rabilă. Şeful partidului liberal, baronul Kemeny la Blaj, puiu de Moţ şi el, intonând marşul vremii:
Denes apără pe ţărani. «Ţăranului, după ce fu «Astăzi cu bucurie, Românilor veniţi/ Pe latîcu în
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aiARTIRHH, I . O I HOK.1A. SI CI.OSCA
I» tmi|> ce trupul lui Cloşca c inucelâcit cu securea, Hnrla suterft supliciul raitei

lUcscu tic 1. II, LucschenkoM. Biblioteca Universităţii diu Cluj)

ir. Cu tnfi sâ-t însoţiţi! Spălaţi armele voastre!
('unind s<î alergaţi! Din plaiurile noastre î>e
ttiişiiutnr titmtf-afi!» Amintirea lui lancu pluteşte
«,.i tizi iiiirtLcriinisn în colţul delii îmbinarea celor două
'l'i'irimvc. Crucea lui

:1C tlCiUllUX']
mai i iniUisdciisupra
Hliijnlui, 1 )c ci şi de
Jtulri imi mi poale
y.icc nimicii niu nici
jinciul n i l k - Alccu
Rusn. * Iul r 'u sula
îiilll lllUlil (Ic itlU'li-

ii,,. numai pe doi
i i n u u i m i i- 'a ind

\ [oaii . n n l c i i n u j din
<:ci (Ini / , îecn: l 'n-
i',i[iii v r e u n U u i n ;
piliţi c e v r e a ^ii zicii
l i n î u ? Vit-"ii î-ii'i /.ied
i:il, |riîuii n e u i i i , ci

juie, i-i a c u m v r e a u
^it n e p u i i u V' ^ciuiu
friHjiiiuu'c ; a ! iloilt'ii
iAvrimi h u i c . u l Hl.ri-

« MOR J'KNTE-TJ POPORUI, MEU »
Cimviitft urtlslicfl de Andrea Ihlnhansor. Sub ca sunt felaţale. in limba 6"m(in»,

ultiiiiric tmvlnto n(c Iul H a r i a : Idi sterbe vor die Nation.
((îriivurft Iu iimmfl, Wiipa Octaimn Beu; Kftscoala lui Horm)

i mulţi ca cuuinizul bra/.ilor suntem mulţi ş i
tari că Jtiitniit'/.iMi u cu noi! ».

)>n|iii cimi spinii! cfipitanui (iratze în raportul ofi-
viui Citln- iţin'ritiiii.oiul Ardwiliiliii Wohlgemut, lancu
<!.*S]tifiUtl <litl.iU.or ilo viaţă în toate operaţiunile

militare şi bărbatul care se bucură de nemărginită
popularitate ». Alecu Golescu îi scrie (Zlatna, i,S. ian.
1849) că dela el se aşteaptă chiar desrobirea princi-
patelor. In condiţiile politice şi militare date, insă

după vertiginoasa
..•••'..••• ••••.•",.. •• •• cucerire a Ardea-

lului de către tru-
pele lui Bem, fire-
şte, sm poate fi vor-
ba de o asemenea
acţiune. lancu şi to-
varăşii săi s u n t
foarte prevăzători,
când nu se înca-
drează în trupele
de sub comanda
becisnicilor generali
austriaci. Ar păţi
şi ei ca prefectul
Soiomon diu Hune-
doara, ca Constan-
tin Romanul Viru
dela Reghin şi a-
tâţia alţii, ucişi cu
trupe cu tot. Şi,
sunt rezervaţi şi ne-
încrezători, cli iar
faţă de deputatul
Beiuşului Ioan Dra-
goş, cândacestavine

întâiu la Mihăileni, pe urma la Abrud să trateze, în
numele lui Kossuth, pacea cu Românii. Misiunea
acestui nefericit deputat, Kossuth însuşi o socoteşte
«primejdioasă». Şi aşa este. Această misiune e o
apucătură machiavelică din partea lui. De o parte,
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el îi momeşte pe Români cu tratative de pace prin
deputatul Dragoş, iar de altă parte dă ordin ma-
iorului Kmeric Hatvani să-i atace. încă urmând TLo-
mânii aceste tratative, numitul maior intră în Abrud
(6. Mai 1849) cu. 1400 soldaţi şi 3 tunuri. lancu fuge
repede la Câsnpeni, unde se pregăteşte de luptă.
Mai încrezători în cuvintele lui Bragoş, prefecţii.
Dobra şi Buteanu rămân îu Abrud, Aici e împuşcat
cel dintâi, împreună cu mai mulţi Români, ca do-
vadă cum ştiu sa răsplătească Ungurii încrederea
pusă îtttr'înşii. Dragoş trimite trei ştafete după lancu
să pună capăt acestei
stări de lucruri « urîtă şi
lui Dumnezeu şi oameni-
lor ». Acesta-i răspunde:
a Intre noi are să hotă-
rască sabia» ! In 9 Mai
1849, el şi zdrobeşte tru-
pele lui Hatvani, care e
nevoit să fugă spre Brad.
Văzând Românii pe Do-
bra şi o mulţime de frun-
taşi ai lor spânzuraţi de
Unguri, caută să-şi răs-
bune, Intr'o p i v i n ţ ă,
ascuus, îl găsesc pe ne-
norocitul Dragoş, <i trădă-
torul ». Lăncerii îl sfâr-
tecă în bucăţi. Aşa se
isprăveşte misiunea lui,
pe care Eossuth de mai
înainte o numise «pri-
mejdioasă ». Ştia de ce.

După o s ă p t ă m â n ă ,
H a t v a n i revine. Nici
această încercare a lui
nu izbuteşte, Intr'o crân-
cenă luptă de 30 de ore,
el e sfărâmat cu desăvâr-
şire. Răspunzând deputa-
tului bihorean, Io an Goz-
man, care afirma că nă-
vălirile lui Hatvaui în
munţi sunt din întâmplare
(« ca su alisti ce »), l a n c u
scrie să nu i se dea nă-
vălitorului nici o pedeapsă, «că cu ce i-aui fost datori,
i-am plătit». Precum la întâia năvălire el ucide pe
Dobra., aşa omoară acum la losaş (23 Maiu) pe Bu-
teann. Uciderea acestui prefect e unul din cele mai
dramatice episoade ale acestei revoluţii. Puţin îna-
inte de moaite, el adresează maiorului ungur Coloman
Csutak o scrisoare, în care spune că «libertatea
voastră e linguşire, amăgire - şi vorbă goală ». .

Această scrisoare, plină de demnitate şi înţelep-
ciune, N. Bălcescu o numeşte «document istorie :
şi o trirnete prietenului său, Ion Gliica, spre păstrare.
înainte de a fi executat,, el apostrofează pe Hatvani:
fl Am satvus.conductus dela Kossuth. Eu. mor, dar
nu mă tem de moarte, căci am stat zi de zi iii faţa ei, De
altfel fraţii mei vor răsbuna moartea mea violentă»
Hatvani îi porunceşte să isprăvească,-Atunci Buteanu
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(Picturii în ulelii. Col. jlitropolkl tliu Blaj)

scoate din buzunarpunga plină cu galbeni şi o aruncă;la
picioarele călăului său, zicând: «Luaţi-o, tâlharilor!
Pentru asta vă luptaţi voi, nu pentru libertate»—
şi-şi atârnă singur laţul de gât.

Ca să pedepsească aceste două înfrângeri ale maio-
rului Hatvani, vine colonehil Kenieny Parkas cu
700 soldaţi şi 19 tunuri. Preotul-prefect Simeon
Groza surprinde două companii de Secui cu tran-
sporturi de muniţii şi alimente. Cucerirea acestora a
o grea lovitură pentru trufaşul colonel ungur. In
lipsă de alimente, el trebue să-şi hrănească trupa

«cu tărâţe şi boabe de
cucuruz )>. Şi el face lui
lancu propunere de pace.
Acesta răspunde la fel;
«Intre Români şi Uugurl
are să decidă numai sa-
bia». Sub comanda pre-
fecţilor: B alint, Gomboş,
Groza, Fodoreanu, Vlă-
duţiu, glotaşii românii
răsping a r m a t a ungu-
rească şi o stiâmtoresc
în Abrud. Lupta cu Grozn
ţine în 15 Iunie până 1»
miezul nopţii. Descurajai
spune Kenieny: «Dracul
să se mai bată cu popii»,
iar în dimineaţa urmă-
toare, învăluit în «negură
foarte groasă», el 'fuge
din Abrud cu resturile
armatei sale sfărâmate.
Buciumanii îl urmăresc,
răpindu-i două care de
muniţii şi prăpădesc încă
140 de soldaţi unguri.
Aceştia îngroziţi ţ i p ă :
« Suntem pierduţi» (Oda
vagyunk), Lupta cu Ke-
meny probează, cum scrie
lancu în Raportul său,
«credinţa neclintită a Ro-
manilor, devotamentul
lor, perseverenţa şi bra-
vura lor fără exemplu »,

Ungurii îşi răsbuna pentru această nouă înfrângere,
trimiţând tăciunari sa dea foc Măricelului, la 2 Iulie
1849/ Iată cum înfăţişează lancu, în numitul său
Raport, sălbătăciile lor: «N'a fost de ajuns» —
scrie el — «că au omorît fără milă bătrâni, femei
şi prunci nevinovaţi, clar mai puneau şi pe pruncii
sugători lăsaţi în viaţă la piepturile reci ale mamelor
omorîte, pentru ca în modul acesta să-i omoare mai
încet. Multe din aceste fiinţe nevinovate au mai fost
.aflate învieaţă după trei zile, cei mai mulţi însă au
suferit o moarte plină de torturi», Paul Vaşvari,
poreclit«Eossuth cel Mic», plăteşte cu viaţa această
aventură răsboinică. Răsbunătorul tui e tribunul
Nicolae Corcheş. •

Aşa îşi fac datoria de ostaşi nişte preoţi şi tineri
abia ieşiţi din şcolile de teologie, filosofie şijurispru-
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<lenţă, .Fără să fi pus vreodată mâna pe arme, ei
se văd nevoiţi a se face generali şi a câştiga
bătălii, cum observă N. Bălcescu.

K cu deosebire uimitor, cum ştiu aceşti oameni,
lipsiţi de cunoştinţe strategice, să întrebuinţeze
poziţiiîe naturale pentru scopurile lor.

Iii mai ştiu întări sufletul şi cu rugăciune:

Sus pe vârful dealului,
In cetatea Ialicului,
De trei zile, de trei nopţi,
Căntâ-o sută de preoţi,
Şi se roagă şi se închină,
PeMru tabăra română!

Inteţindu-se propunerile de pace ale Ungurilor,
lancu rămâne neclintit.

Til n'are nici o încredere în Kossuth, pe care îl
numeşte «înşelător».

Tot ce poate face, e să făgăduească Ungurilor că,
în luptele dintre ei şi Ruşi, el nu se amestecă1).

Aderenţi ai ttnei împăcări magliiaro-române sunt
im numai Români din Ungaria ca Dragoş ş. a., ci

') lata, In adevăr, ce scrie lancu dl 11 Câmpeni la 15 Inlie
1849 j

«Crczut-tiu bravii noştri Mrbaţt Biiteauu şl Dobra, şi cîl-
znr5 jertfii terorisiuiihu.

Poate că, aici, s'm1 aduce scuza cft ei căzurA din furia
soldftţjlor sau nebiigafea tle scamă a Iui Hatvani.

Accnstfi scuzft e dcşcartil şl (îlrii tetuciu,
N;i Hat vani îuşealil, ci ticcla în cnrc voi [ Românii din

Ungaria ] v'aţi pus toatrt nădejdea şl căruia voi cu creză-
mfliit deplin i-nţi pus fericirea voastră şi a urmaşilor voştri
în mftua.

Acesta c capul vostru, preşedintele ocârinultor n.1 ţării
wng[ire, I,udovic KoHSutli. »

(Dpa foiletonul „Tribunei" (1ii> Arad, 24 Mai 1907),

şi fruntaşi oameni politici din principate. Cesar Boliac
în «Espatriatul» (25 Martie 1849), ziar ce scoate la
Braşov, salută pe Bem ca pe uu «arhanghel al
libertăţii», însuşi N. Bălcescu încearcă pacea. Se
convinge curând de zădărnicia ei. «Ungurii, scrie el
către Gliica, sunt proşti şi ciocoi toţi s> şi «de n'ar
fi contra Muscalilor, n'ar merita să-i privească ci-
neva». Prefăcându-se că primeşte pacea în prin-
cipiu, Kossuth îl trimete pentru amănunte sa trateze
cu Bem. Acesta declară: «Eu pentru Români n'am
altceva decât gloanţe şi tunuri».

Soarta răsvrătirii ungureşti o pecetlueşte intrarea
în acţiune a armatei ruseşti sub conducerea gene-
ralilor Paskievid şi Liiders, Intrând cel dintâiu prin

.Ungaria, al doilea prin Ardeal, ei silesc pe răsculaţii
unguri în frunte cu generalul Artur Gorgei să depună
armele la Siria, în ziua de 13 August 1849. Când
Ţarul Nicolae I primeşte înştiinţarea generalului
Paskievici că Ungaria supusă zace la picioarele lui,

• el exclamă cu bucurie: «Ura! cu noi este Dumnezeu,
înţelegeţi, neamuri, şi vă plecaţi.». Ajutorul lui îl
cere tânărul împărat Francisc Iosif I (1848—1917),
în temeiul «alianţei sfinte».

Iu lunga dar nechibzuita lui domnie, acest
împărat ajunge să-şi vadă la sfârşit tronul aproape
năruit, iar. vasta lui monarhie în plină descompu-
nere.

Generalul I,iiders vorbeşte cu recunoştinţa despre
ajutorul primit dela Români. «Fără proviziile, pe
care le-am găsit în Principate»— mărturiseşte el
— »şi fără lancu, căpetenia Românilor transil-
văneni, n'aş fi putut reuşi». De aceea, roagă pe
ţar să mijlocească, la Viena, îndreptarea
sorţii acestor «paria». Ţarul refuză această inter-
venţie, lancu primeşte dela Radetzky, genera-
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lisimul austriac,
un bilet cu in-
vitaţia de a-şi
pune numele şi
scrierea pe o hâr-
tie, ca s'o păs-
treze într'nn al-
bum cu cei mai
renumiţi generali
austriaci.

La 8 Martie
1850, Avram lan-
cu e primit în
a u d i e n ţ a de
Francisc losif I,
pe care-1 salută
în latineşte, îm-
păratul răspun-
de : (i Vă primesc
bucuros şi vă fe-
licit ; aţi făcut
mult; aţi făcut
foarte mult» (Li-

benter accipio et gratiilor ; multa fecerunt, valde
multa fecerunt |".si-c])' Răspunzând apoi şi la. cu-
vântarea germană a lui A. Tr. Laurian, el accen-
tuiază din nou «Aţi făcut mult, lancu a făcut
foarte mult», — clar el uu înţelege să răsplă-
tească aceste fapte multe ale Românilor decât
cu decoraţii. Când lancu le refuză, spunând că
nu el, ci neamul trebue răsplătit, i se dă nu-
mai decât poruncă să părăsească Viena. (Ca şi
altă dată episcopilor: Klein, Bob şi Adamovici!)
El se întoarce acasă. Misiunea lui e încheiată. La
20 Decemvrie 1850, îşi face testamentul, dăruind
toată averea lui pentru înfiinţarea unei academii de
drept, «tare crezând că luptătorii cu arma legii vor
putea scoate drepturile Naţiunii». Regimul absolu-
tist austriac întâiu, cel unguresc pe urmă, îi spulberă
şi această credinţă în legalitate. 131 e pălmuit în
temniţa din Alba lulia (1852). Rămâne numai umbra
celui ce a fost odată regele munţilor şi al inimilor
româneşti, rătăcind, din loc, ca un spectru al neno-
rocirii neamului său. Soarta lui e mai tristă decât
a marilor săi înaintaşi: Horia şi Cloşca. Pe când
aceştia se săvârşesc din viaţă după câteva lovituri
de roată, iar Miliar Vodă Viteazul după câteva izbi-
turi de topor, el îşi mai poartă suferinţa aproape
încă un sfert de veac.Bine zice scriitorul Ion Gorun,
fiu al Munţilor Apitseni şi el, că Avram lancu moare
de două ori: întâiu îl ucide falsitatea şi perfidia şi
abia în 1872 îl atinge şi coasa vremii. Iar poporul
român îl înveciniceşte îu o mulţime de legende şi de
cântece. Unul foarte mişcător zice: « Jele-i Doamne,
cui şi cui; Jele-i Doamne muntelui, De armele Iati-
cului; Că le plouă şi le ninge Şi 11'are cine le'n-
cingeţ» •

Procesul «Memorandului». Ştiind să profite de
dezastrele Austriei din răsboiul Lombardiei {1859) şi
din cel contra Prusiei (1866), Ungurii, ponegrind me-
reu pe celelalte nea nutri, în deosebi pe Români, ajung
ei stăpâni ai ţării prin dualismul atistro-ungar (1867).

Amăgiţi în aşteptările lor, Românii ardeleni întrunit;!
în «conferinţa» naţională din Miercurea-Sibiu {7
Martie 1869), proclamă «pasivitatea parlamentara.»-
Deputaţii români, la început, depun mandatele
şi protestează împotriva noului sistem politic
dualist; pe urma nici nu mai candidează la aţinerile
parlamentare. Circumscripţiile electorale româneşti
ajung la discreţia guvernelor ungureşti. In schimb.
Românii îşi înfiinţează parlamentul lor propriu, aşa
numitele «conferinţe» naţionale ce se întrunesc n~
proape totdeauna în preajma alegerilor parlamentare.

Pe când Românii ardeleni proclamă aproape 1:11
unanimitate (396 din 400) de voturi «pasivitatea»,
cei din Banat, Crişana şi Maramureş rămân în acti-
vitate parlamentară. Curând se conving, însă, şi vi
că truda lor e zadarnică; nu-i ia nimeni îu seu mă. l,n
9 şi 10 August 1880, cu prilejul congresului gencrul al
«Astrei», la stăruinţa lui Gheorghe Pop de Eîisofti,
unul din cei mai vajnici luptători politici, se întru-
nesc, în ospitaliera casă a lui Ioan Raţiu, avocat şi
director al despărţământului local al numitei asocia-
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ţii, câţiva fruntaşi, pentru restabilirea solidarităţii
naţionale. In afară de iniţiator şi amfitrion, ei sunt
următorii: Gheorghe Bariţiu, lacob Bologa, Partenie
Cosnm şi Visarion Roman, —cu totul şase inşi.

După câteva consfătuiri ce mai urmează pentru
fixarea amănuntelor Ia 12 Mai 1881 se întruneşte Ia
Sibiu conferinţa naţionala a tuturor alegătorilor ro-
mâni, în număr de 153 (103 din Ardealul propriu zis şi
50 din Banat, Crişana şi Maramureş), Această me-
morabilă conferinţa fixează noul program politic
unitar: Punctul principal al acestui program politic
este cel dintâi: autonomia Transilvaniei. Merită aten-
ţiune şi al optulea: colabo-
rare frăţească cu toţi cei ce •
năzuesc la înaintarea şi bu-
năstarea poporului în ge-
neral. Tot această confe-
rinţă hotărăşte tipărirea
unui memoriu relativ la
situaţia politică a Româ-
nilor Transilvăneni, nu nu-
mai în. româneşte, ci chiar
şi în principalele limbi ale
patriei: ungureşte şi nem-
ţeşte.

Mai târziu el apare chiar
şi în franţuzeşte. Cu re-
dactarea acestui memoriu
e însărcinat Vincenţiu Ba-
beş. Având interese deose-
bite, el nu redactează acest
memoriu. II redactează în-
cercatul gazetar şi istoric
G. Bariţiu. După tipărirea
Lui, se constată că memoriul
e mai mult istoric decât
actual. Iar, în luptele poli-
tice, actualitatea face mai
mult decât istoria, pre-
zentul e mai însemnat de-
cât trecutul. De aceea con-
ferinţa naţională din 1887
aduce în discuţie chestia
unui nou memoriu.

Ideia unui asemenea me-
moriu e, fireşte, cu mult
mai veche. Dr. Aurel Mureşianu, directorul « Gazetei
Transilvaniei» din Braşov, publică în Ianuarie 1885
al acestei gazete, o serie de articole sub titlul «Ro-
mânii, tronul şi opiniunea publică», încheind semni-
ficativ: «Să pregătim marea petiţiune la coroana».
Ideea o mai au şi deputaţii români din parlamentul
ungar, în frunte cu G, Pop de Băseşti, în toamna
anului 1878, Cu redactarea noului memoriu sunt în-
sărcinaţi: Dr. Aurel Mureşianu şt avocatul Iuliu Co-
roianu din Cluj, Cei însărcinaţi cu redactarea îşi fac
datoria. Memoriul lui Mureşianu e de o intransigenţă
şi demnitate naţională uimitoare. Comitetul află mai
potrivit textul redactat de Coroianu şi, în «confe-
rinţa » naţionala din 20 şi 21 ianuarie 1892, se hotă-
reşte înaintarea lui «fără amânare» în faţa împăra-
tului, Pe ziua de 29 Mai 1892 sunt chemaţi la Viena,

V

AVRAM 1ANCU, 1834-1873
Griiviiru conLeiiiporiimV Colecţia Tudor Nkolaescsi

«în număr nelimitat» membrii partidului naţional
român. Răspund la apel peste 300 de fruntaşi din
toate colţurile Ardealului, Banatului, Crişanei şi Ma-
ramureşului, I,a ei se alătură membrii coloniei ro-
mâne din Viena. Toţi împreună sunt un mănunchiu
impresionant de cetăţeni, cum nu mai văzuse oraşul
de reşedinţă al Habsburgilor. Totuş Francisc losif I,
prizonierul Ungurilor, refuză sâ primească delegaţia
însărcinată a-i prezenta «memorandul». Consilierul
baron Braun, şeful de cabinet al împăratului, fără să
deschidă plicul, îl trimite prefectului de Sibiu, să-1
restitue petiţionarilor cu observaţia, că asemenea ce-

reri se înaintează guver-
• nului clin Euda-Pesta, nu

cabinetului imperial din
Viena. I,a stăruinţa guver-
nului unguresc, poliţia aus-
triacă vrea să împiedice
manifestaţiile «eu masse»
ale Românilor. Nu poate.
Numeroasa delegaţie ro-
mânească e sărbătorită la
Viena de socialiştii creştini
în frunte cu nemuritorul
Karl I,ueger, mai târziu
primar al acestui oraş, apoi
de tineretul universitar să-
sesc, croat, slovac şi sâr-
besc.

Evenimentele următoa-
re (vând alismele ungureşti
dela-Turda, Oradea, Şiui-
leul Silvaniei ş. a.), dar mai
ales procesul de răsbunare
dela Cluj, numit al « me-
morandului » (7—25 Mai
1894), sporesc simpatiile
lumii pentru cauza orop-
sitului neam românesc. Pa-
trusprezece membri ai co-
mitetului central al Parti-
dului Naţional în frunte
cu Raţiu sunt osândiţi la
28 ani şi opt luni tem-
niţă, precum şi la supor-
tarea cheltuelilor acestui

proces în sumă de 3011 florini şi 93 cruceri-aur.
Cel mai greu lovit pentru atitudinea lui «dâral
şî încăpăţânată» (daezos es makacs) este preotul
unit dela Siseşti, Vasile L.ucacin, osândit la cinci
ani de temniţă, fiindcă şi ceva mai înainte fu-
sese osândit la un an şi o lună de temniţă grea; e,
deci, în recidivă. Are dreptate preşedintele Raţiu din
acuzat să devină acuzator şi sa declare în faţa tribu-
nalului din Cluj şi a lumii întregi: «Nevinovaţi sun-
tem » — zice el — « dar d-voastră sunteţi stăpâni pe
individualitatea noastră fizică, nu însă pe conştiinţa
noastră care, în această cauză, este conştiinţa naţio-
nală a poporului român. Dacă nu sunteţi d-voastră
competenţi să ne judecaţi, este însă un alt tribunal
mai mare, mai luminat şi, de sigur, mai nepărtinitor
care ne va judeca pe toţi: e tribunalul lumii civilizate,
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care vă va. osândi odată mai mult şi mai aspru decât
v'a osândit până acum ».

~E de bună seamă un. mare merit al preşedintelui
Raţîu ca-şî dă seama foarte bine
că chestiunea română din Ardeal
nu e o chestiune locală; ea trebue
soluţionată în cadre europene. De
aceea, face totul pentru a popu-
lariza această chestiune în cer-
curile europene. La procesul « me-
morandului 9 vin peste 30' de zia-
rişi. Intre ei, sunt şi străini ca:
Raberto Fava, pentru presa ita-
liana ; Iludolf Eigel din Viena,
pentru cea germană; Paul Bla-
cehaho, pentru cea slavă; Safir
Rubin, pentru cea franceză. In
aceasta din urmă, sunt deosebit
de activi şi membrii «Ijgei pen-
tru unitatea naţională şi culturală
a tuturor Românilor » din centrele
mari: Paris, Bruxelles etc. încă
fiind în. temniţă membrii cei mai
de seamă ai comitetului naţional,
se organizează în August 1895 la
Buda-Pesţa, congresul naţionalită-
ţilor nemaghiare sub preşedinţia lui G. Pop de Bă-
seşti din partea Românilor, a. lui Mihail Polit din

AUGUST TREBONIU ţ,ATJRIAN, Î8TO—J8SH
Profesor ăe fllosofie la St. Suyn

Uoul (Un cnpii revolilflel ardelene.

partea Sârbilor şi a lui Paul Mudron din partea
Slovacilor. Acest congres şi numeroasele legături
politice, sociale, literare create din iniţiativa lui

Raţiu cu aceste două popoare ve-
cine şi prietene, pot fi socotite, cu
drept cuvânt, ca temeliile istorice
ale Micei înţelegeri înfiinţate după
răsboiul mondial (1918).

Aceste legături însemnate crc~
iază pretutindeni o atmosferă fa-
vorabilă cauzei româneşti, In ur-
ma interpelării deputatului italian
Imbriani, 1111 mare număr de par-
lamentari din această nobilă ţară
trimit fraţilor lor Români o mo-
ţiune de simpatie şi încurajare.
Iar marele poet Giosue Carducci
scrie la 11 Iunie 1894: « Românilor
de peste Carpaţi, o salutare din
apropierea Columnei lui Traian,
pentru credinţa în viaţa nemuri-
toare a giutei noastre». Numeroase
şi mişcătoare sunt dovezile de
simpatie din Franţa. Din cele
multe, câteva: Alfred Rainbaud,
profesor la Sorbonna spune că

osândirea memorandiştilor de tribunalul din Cluj
rămâne o ciudăţenie . a istoriei, De aceea, cu le-
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githnă cutiositate, el întreabă: «Oare ce se' petrece
în inima suveranului, când răsvrătiţii dela 1848 ro-
stesc sentinţe de condamnare asupra cetăţenilor leali
din 1892? » O altă somitate, marele istoric Ernest I^a-
visse trimite naţiunii române, grav jignite, omagiul
admiraţiei sale respectuoase şi al profundei sale sim-
patii, speră că răsbunarea e apropiată şi ştie că ea
este sigura ; încheie strigând: « Trăiască România I »,
Georges Clenieneeau, omul care are să prezideze
congresul păcii după răsboinl mondial, scrie în zia-
rul său « La Jusitice » (12 Mai 1894} faimosul articol
« Lupta de rase». El face un istoric al luptelor naţio-
nale româneşti din Ardeal, în-
cepând cu revoluţia din 1848
şi sfârşind cu procesul «me-
morandului ». Reproduce tot-
odată câteva pasagii din băr-
băteasca declaraţie făcută de
Raţiu în numele său şi al co-
legilor săi de suferinţe. Apoi
adaugă: <i Românii au de par-
tea lor dreptatea ». (1 Indepen-
denţa naţionalităţii maghiare
— observă « Părintele Victo-
riei » — «va fi mai bine ga-
rantată prin pacea libertăţii
la rasele vecine, decât prin o
presiune violentă, cit conse-
cinţa sa inevitabilă: răsboiul,
totdeauna riscat».—Nu ră-
mâne în urmă nici Anglia.
W. K. Gladstone e un bărbat
de Stat care se interesează
de aproape şi favorizează
a prosperitatea Românilor».
Intr'un interview ce acordă
ziarului unguresc «Alkotma-
ny i> din Buda-Pesta (1896),
el avertizează pe Unguri sa
nti-şi facă iluzii de semnarea
tratatului de alianţă de către
România oficială. Poporul nu va ratifica acest tratat.
Convinşi susţinători ai cauzei române sunt şi lorzii
James Bryce şi Northcliffe, Profesorul dela Oxford W.
R, Morfill, publiciştii: Fitz Gerald, SirDunaldMackenzie
Wallace, Wicklmm Steed şi mai ales R. W. Seton
Watson (Beo1;«s Viator). Servicii nebănm'te aduce
acestei cauze în Anglia şi profesoara de origine fran-
ceză Jeanue Del'homme, prietena doamnei Emilia
Raţiu, soţia marelui luptător.

Prin strădaniile acestor prieteni, ajunge chestiunea
românească să fie nu numai cunoscută, ci şi călduros
susţinută în străinătate. De aici, până la deslegarea
finală e numai un pas.

DB8ROBIRJŞA. Pasul hotărîtor pentru soluţionarea
chestiunii româneşti clin Ardeal e răsboiul mondial

SIMEON BĂRNUŢIU, 180S—1864
Profesor In şcoala din Blaj

Oratonilprofctîc de pe Câmpia libertăţii

declară\ cu trufie: «Un duşman mai mult ori mai pu-
ţin, e tot atâtI», In 1915, le declară răsboiu Italia;
în 1916, România; în 1917, Statele-Unite ale Ameri-
cei de Nord etc. Singurii aliaţi ai Germanilor şi Au-
stro-Ungariei sunt Bulgarii şi Turcii.

Urmarea acestui răsboiu e întâiu bolşevizarea şi
destrămarea Rusiei ţariste, apoi a anacronismului
austro-ungar, Schimbând în 1905 tactica politică.
Românii ardeleni părăsesc pasivitatea şi intră în ac-
tivitate parlamentară, I^a început, ei au 15 deputaţi,
pe urmă teroarea ungurească abia admite 5. Serveşte
spre cinstea acestor deputaţi şi a fruntaşilor dela con-

ducerea Partidului Naţional
Român că nu cad în mre-

! jele contelui Ştefan Tisza, pre-
şedintele consiliului de miniş-
tri al Ungariei,, când acesta,
m preajma rj&fc&ioltii, vrea
să se împace cu Românii. Re-
prezentantul intransigenţei ro-
mâneşti e d-1 luliti Manîtt,
recunoscut ca atare de însuşi
contele Tisza. Acest partid
mai are şi meritul de a nu
face nici o declaraţie de « lea-
litate * — atât de mult soli-
citată de stăpânire — în tim-
pul răsboiului.

In şedinţa adunării depu-
taţilor maghiari din 18 Oc~
tomvrie 10,18, d-1 Alexandru
Vaida-Voevod citeşte urmă-
toarea declaraţie istorică ce
face ocolul presei mondiale:
«Comitetul executiv al Parti-
dului Naţional Român din
Ungaria şi Transilvania, în
faţa situaţiei create prin răs-
boiul mondial, în calitatea sa
de reprezentant al organizaţiei
naţiunii române, constata că

rezultatele răsboiului confirmă îndreptăţirea postula-
telor seculare ale naţiunii române, în privinţa depli-
nei sale libertăţi naţionale. In temeiul dreptului firesc,
ca fiecare naţiune să poată dispune ea însăşi asupra
sorţii sale, drept recunoscut acum şi din partea gu-
vernului Ungariei prin oferta de pace a monarhiei,
naţiunea română din Ungaria şi Transilvania doreşte
să-şi afirme acest drept şi, în consecinţă, îşi revendică,
şi din partea sa, dreptul ca, în deplină libertate şi
fără nici o înrâurire străină, ea însăşi să-şi poată de-
termina viitoarea formă de Stat, precum şi relaţia
de coordonare în mijlocul naţiunilor libere. (Mişcare
şi sgoniot în dreapta şi stânga extremă). Organizaţia
naţională a neamului românesc din Ungaria şi Tran-
silvania nu recunoaşte acestui parlament şi acestui

(1914—1918). Acest răsboiu izbucneşte în urma de- guvern îndreptăţirea să se prezinte ca reprezentanţii
claraţiei de răsboiu ce Auatro-Ungaria face Serbiei, ei şi nu recunoaşte nici unui factor străin dreptul ca,
Austro-Ungariei îi declară răsboiu Rusia; urmează la congresul păcii, să reprezinte interesele naţiunii
declaraţiile de răwboiu ale Germaniei care sare să-şi române clin Ungaria şi Transilvania (Mişcare), pen-
apere aliata Austro-Ungaria, apoi ale Franţei şi Angliei, truca apărarea intereselor sale nu o poate încredinţa
Germanii sunt atât de încrezuţi în puterile lor, încât decât factorilor desemnaţi de propria sa adunare
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naţională. (Mare sgomot şi proteste pe toate băn-
cile) .

Preşedintele: Ku voesc să polemizez cu d-1 deputat
din acest loc. Nu pot admite, însă, ca un membiu al
camerei maghiare să facă declaraţii ce izbesc consti-
tuţia de drept în vigoare, (Aprobări în dreapta şi în
stânga).

Alex. Vaida-Voevod: Afară de adunarea naţională
ori de organele, cari vor fi delegate din partea ei, în
prezent de comitetul executiv al Partidului Naţional
Român, nu este îndreptăţit nimeni să negocieze şi să
hotărască în chestii ce privesc situaţia politică a
acestei naţiuni şi toate hotărîrile şi acordurile ce se
vor înfăptui, fără de aprobarea acestor factori, le
declarăm prin aceasta de nule şi pentru naţiunea
română .neavenite. (Mare gălăgie. Strigate: Ne mai
'pomenii),

Preşedintele: X,inişte, domnilor deputaţi! încă
odată avertizez pe d-1 deputat să binevoiască a avea
în vedere constituţia de drept în vigoare,

Alex. Vaida-Voevod: După suferinţe şi lupte de
veacuri (Sgomot şi strigăte: Mai tare!), naţiunea ro-
mână din monarhia austro-nngară aşteaptă şi pre-
tinde afirmarea drepturilor sale inalienabile şi im-
prescriptibile, la o viaţă naţională integrală».

Afară de această bărbătească declaraţie făcută dela
tribuna unui parlament şi răspândită de presă în
toate colţurile lumii, conducerea partidului naţionak
român ştie să transforme revoluţia militară şi socială,
urmată după prăbuşirea Austro-Ungariei, într'o revo-
luţie naţională cu scopuri precise: organizare de con-
silii, apoi de gărzi şi legiuni naţionale române, nuclee
de mare valoare pentru înjghebarea noului Stat ro-
mânesc.

Nu poate fi trecut cu vederea nici meritul de a fi
organizat, mult înainte de intrarea armatei române,
uriaşul plebiscit naţional la Alba Ittlia, în ziua de i

Decemvrie 1918, sub preşedinţia vechiului şi încerca-
tului luptător, urmaş al lui Raţiu la conducerea parti-
dului naţional: G. Pop de Băseşti. înseşi ziarele ma-
ghiare scriu că numărul celor de faţă la acest plebiscit
trece de o sută de mii de oameni. Nu e timpul nici
locul potrivit să facem aici istoricul acestui plebiscit.
Amintim numai că, după cuvintele de lămurite ale
convocatorului acestei adunări naţionale. Ştefan Ci-
ceo Pop, şi după discursurile lui G. Pop de Haleşti,
Vasile Goldiş, luliu Maniu şi Iosif Jumanca, preşe-
dintele proclamă ca primite cu unanimitate propune-
rile făcute de V. Goldiş şi motivate de luliu Maniu.

Iată aceste propuneri, cetite apoi şi mulţimii din
afară de către Prea Sfinţia Sa Episcopul unit de Cliij-
Gherla, luliu Hossu:

I. Adunarea naţională a tuturor Românilor din
Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească adunaţi frin
reprezentanţii lor îndreptăţiţi la Alba Iulia în x Decem-
vrie 1918, decretează unirea acestor Români si a tuturor
teritoriilor locuite, de dânşii cu România. (Aplauze fre-
netice, strigăte de « Trăiască România Mare »/. Lumea
se scoală îu picioare. Mâinile se ridică. E fix ora 12),
Adunarea naţională- proclamă în deoseM dreptul
inalienabil al naţiunii române, la întreg Banalul
cuprins între râurile Mnreş,Tisa şi Dunăre (Acia-
maţiiini),

II. Adunarea naţională rezervă teritoriilor sus in-
dicate autonomie provizorie până la întrunirea consti-

' tuantei, aleasă pe baza votului universal.
III. In legătură cu aceasta, ca principii fundamen-

tale la alcătuirea noului Stat Român, adunarea naţio-
nală proclamă următoarele:

1, Deplină libertate naţională pentru toate popoarele
conlocuitoare. Fiecare popor se va instrui, administra
şi judeca în limba sa proprie, prin indivizi din sânul
său, şi fiecare popor va primi drept de reprezentare în
corpurile legiuitoare şi la guvernarea ţârii, în proporţie
cu numărul indivizilor ce4 alcătnesc.

SIMION BAT.INT
Preot"! martir dela Raşta-Abrudului

(Forttct in ulei de Barb». Iscovescu, Copie la Academia Ronlăuâ)
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2. Egală îndreptăţire şi deplină libertate autonoma
confesională pentru toate confesiunile de Stat.

3. înfăptuirea desăvârşită a unui regim curai de-
mocratic pe toate terenele vieţii publice. Votul obştesc,
direct, egal, secret, pe comune, în mod proporţional
pentru ambele sexe în vârstă de 21 de ani, la reprezen-
tarea în comune, judele ori parlament. fVoci: Trăiască
femeile \).

.\. Desăvârşită libertate de presă, asociare şi înlrit?
nii'i1; libera propagandă a tuturor gândirilor omeneşti.

5. Reformă agrară radicală. Se va face conscrierea
Jittunir proprietăţilor mari. In baza acestei camerieri,
desfiinţând fidel - comisele
•in temeiul dreptului de a ' . .
-micşora după trebuinţă la-
tifundiile, i se va face po-
sibil ((hanului să-şi creeze
o proprietate (ară tor, pă~.
sune, pădure) cel puţin
itiâl, cal să o poată munci
el şi familia lui. Princi-
piul conducător al acestei
politici agrare este pe de
o parte promovarea nive-
lării sociale, pe de altă
parte potenţarea produc-
ţiunii.

Muncilorimei industri-
ale, i se asigură aceleaşi
drepturi şi avanlagii cari
sunt legiferate hi cele mai
avansate state industriale
din Apus.

IV. Adunarea naţională
dă expresiune dorinţei sale,
ca congresul de pace să
înfăptuiască c o mun i un ea
najiun Hor lil'W?- ?" "? f î

chip, ca dreptatea şi liber-
tatea să fie asigurate pen-
tru toate naţiunile mari şi
•mici de o potrivă, iar în
viitor să se elimineze răs-
imiul ca mijloc pentru
regularea raporturilor internaţionale.

V. Românii adunaţi în această adunare naţională
salută pe fraţii lor din Bucovina, scăpaţi din jugul
monarhiei anstro-ungare şi uniţi cu ţara-marnă, Ro-
mânia.

VI. Adunarea naţională salută cu iubire şi entuziasm
liberarea naţiunilor subjugate până aci în monarhia
anstro-ungarâ, anume naţiunile: Ceho-Slovacă, Au-
stro-Gerniană, Iugo-Slavâ, Poloneză şi Ruteană şi ho-
tărăşte ca acest salut al său să se aducă la cunoştinţa
tuturor acestor naţiuni.

VIL Adunarea naţională cu smerenie se închină
hiaintca memoriei acelor bravi Români cari, în acest
răzhoiu, şi-au vărsat sângele pentru înfăptuirea idea-
lului nostru, murind pentru libertatea şi unitatea Na-
ţiunii Române.

VIII, Adunarea naţională dă expresiunea mulţu-
' •mirei şi adviiraţiunii sale faţă de puterile aliate cari,

PF.TBlţ DOBKA DIN ZI.ATNA, 1817— 1B49
Prefect n) Roniftullor lui lancu, ucis (Ic Unguri

Desen tu creion de Eurfoi Iscovescu. (Col. Academiei Române)

prin strălucitele lupte purtate cu cerbicie împotriva unui
duşman pregătit de multe decenii pentru, răsboiu, au
scăpat civilizaţiunea din ghiarele barbariei.

IX. Pentru conducerea mai departe a afacerilor Na-
ţiunii Române din Transilvania, Banat şi Ţara Un-
gurească, adunarea naţională hotărăşte instituirea unui
mare Sfat Naţional Român, care va avea toată îndrep-
tăţirea să reprezinte Naţiunea Română oricând si pre-
tutindeni, faţă de toate naţiunile lumii şi să ia toate
dispoziţiunile, pe care le va afla necesare în interesul
naţiunii» (Aclaniaţhmi nesfârşite)..

CONSILIUL DI1UGENT, Adunarea naţională dela
Alba lulia din i Decem-
vrie 10.18 institue un mare

.'•.•••• Sfat Naţional Român din
' . 212 membri, sub preşe-

dinţia venerabilului G.
Pop de Băseşti, Acest sfat
alege un comitet de 15
membri, căruia îi tran-
smite mandatul sau de
guvernare, legislaţie şi
execuţie, Prin decretul-
lege Nr. 2171 clin 11
Noemvrie 1918, afacerile
străine, armata, căile fe-
rate, poştele, telegraful,
telefoanele, circulaţia fi-
duciară, vămile, împru-
muturile publice şi sigu-
ranţa generală a Statului
trec în seama guvernului
central din Bucureşti. In
acest guvern, Ardealul are
trei reprezentanţi.

Comitetul de 15 ia nu-
mele de c Consiliul Diri-
gent al Transilvaniei, Ba-
natului şi ţinuturile româ-
neşti din Ungaria». Ele se
constitue, sub preşedinţia
d-lui Iuliu Maniu, din
următorii membri: Ştefan
Ciceo Pop, Vasile Goldiş,

Alexandru Vaida-Voevod, Ioaa Suciu, Aurel VI ad,
Aurel Lazăr, Victor Bontescu, Vasile IvUcaciu, Va-
leriu Branisce, Octavian Goga, Emil Haţieganu,
Romulus Boilă — din Partidul Naţional Român;
loan Flueraş şi Iosif Jumanca — din Partidul so-
cial democrat român.

împrejurările vieţii publice sunt, ca după râsboi,
extrem de anevoioase. O linie de demarcaţie arbi-
trară frânge Ardealul în două: • în o parte liberă
până la Deva—Abrud—^Ciucea—Zalău—Baia Mare şi
alta (dincolo de această linie) sub teroarea bolşe-
vicilor lui Bela Kun. Banatul e ocupat de trupe
franceze şi sârbeşti, Aparatul de Stat paralizat;
serviciile publice întrerupte: unele funcţionând auto-
mat, altele cu totul părăsite, Ordinea şi siguranţa
publică, la dispoziţia diferitelor consilii naţionale; de
multe ori câte 2—3 în o localitate, Mare nesiguranţă
în ce priveşte transportul şi aprovizionările. Pe dea-
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supra, pacostea gripei spaniole, care bântue înspăi-
mântător.

Membrii Consiliului Dirigent, după constituire,

MURGU
Apostolul uafionnUstmilui îu Dnnnt

sunt repartizaţi la diferite resorturi; Iuliu Maniu la
preşedinţia Consiliului şi resortul de Interne; Vasile
Goldiş, la culte şi instrucţiune; Ştefan Ciceo Pop,
la armată şi siguranţa publică; Alexandru Vaida-
Voevod, Ia externe şi propagandă ziaristică; Aurel
Vlad, Ia finanţe; loan Suciu la organizarea şi pregă-
tirea constituantei, precum şi a proiectului de lege
electorală; Aurel Lazăr, la justiţie; Emil Haţieganu,
la codificare; Victor Bontescu, la agricultură şi co-
merţ j Ronnilus Boilă, la comunicaţii şi alimentare
publică; loan Flueraş, la igienă şi politică socială;
Iosif Jumanca, la industrie, Aceşti membri se în-
titulează «şefi de resort», şi, cu unele mici modificări,,
îşi menţin resorturile până la sfârşit, adică timp de
un an şi patru luni.

Consiliul Dirigent dă 24 de decrete, din care multe
sunt şi astăzi în. vigoare, Astfel e decretul I «despre
funcţionarea în mod provizoriu a serviciilor publice,
aplicarea legilor despre.funcţionari şi întrebuinţarea
limbilor ». Important apoi prin aportul său modern
este decretul XXI pentru reorganizarea serviciului
sanitar. Acest Consiliu pregăteşte proiectele de lege
pentru reforma agrară şi electorală pe bază de an-
chete foarte întinse şi documentate.

Problema cea mai urgentă şi dureroasă e desro-
. birea celor de dincolo de linia de demarcaţie, Această
desrobire e, fireşte, în rândul întâiu opera armatei ro-
mâne de sub conducerea guvernului central din Bu-
cureşti ; în înfătuirea ei, însă, are o însemnată parte
şi Consiliul Dirigent. ,.D. Iuliu Maniu, preşedintele
acestui Consiliu, lansează succesiv două ordine de
mobilizare: unul la 1 Februarie şi altul la 21 Mar-
tie 1919.

Reţinem partea finală a celui din urmă, caracte-
ristică pentru spiritul ce aniinează lucrările întregu-
lui consiliu: « Români 1»— cetim în acest ordin —
«Evenimentele zilelor ultime petrecute în Ţara Ungu-
rească, unde s'a înstăpânit duhul răsvrjltirii, ne fac
să grijim de orânduiala bună în Ţara noastră proprie.
Guvernul Maghiar a ordonat mobilizare generală,
în scop de a ţine şi mai departe îu jugul secular ţie
fraţii noştri neeliberaţi. Nu numai atât, dar vreau su-
şi îndrepte cetele sale în contra Ardealului nostul,
pentru a-1 subjuga din nou şi pentru a prăda satek*
noastre înfloritoare şi n jefui casele cetăţenilor no-
ştri pacinici. Ne este sfântă datoria să punem pîo-
deeă puternică acestor năzuinţe, enri ne ameninţa
cu pieire,

Nu avem dorinţa de a cuceri, nici a prăda ţara altora.,
ci vrem numai să ne apărăm patria şi să ne niâiituîm
ţara noastră proprie, ceea ce putem ajunge nuinui
prin o puternică armată, care va asculta şi va unim
cu însufleţire şi cu vitejia strămoşească poruncile
Maiestăţii Sale Regelui nostru Fevdinand I.

Nu frica de pedeapsă să vă ducă la îndeplinirea
ordinului de chemare, ci mândria conştientă, că înde-
pliniţi o sfântă datorie faţă de libertate şi faţit (te
patria noastră.

Este ceasul sfânt, când trebue să punem temelia
unui viitor demn şi corespunzător jertfelor şi sufe-
rinţelor de veacuri ale părinţilor noştri,

Aveţi să răspundeţi chemării pentru a dovedi lumii
întregi că ne iubim Ţara şi că ştim să o stăpânim cu
vrednicie,—ducând cu noi linişte, libertate şi stă-
pânire dreaptă, în toate colţurile ţării».

• .'•i'i'A:!'

. . . • ••<:$&

EPISCOPUT, VASIIvI.ţ I,. I),

Generalul francez Franchet d'Esperey din cartierul
dela Belgradul Serbiei, dorind să-şi asigure libertatea



l'OIylTICA ROMÂNILOR DIN ARDEAL ŞI BUCOVINA
793

pentru a veni, eventual, în
armatei de Vest, admite într'un punct al

armistiţiului încheiat acolo cu contele Mihail Kdrolyi,
preşedintele Ilepublicei populare maghiare, ca guver-
narea şi administraţia civilă sa rămână în mâna
organelor locale. Guvernul maghiar e de convingerea
ca administraţia nu treime să se schimbe, ci să rămână
tot cea veche, ungurească. Aceeaşi convingere o are
colonelul Vix, rc-
promituuUil Mari- ' • .
lor Aliaţi la Buda-
l'csla. însuşi co-
iiiamlaim'titul Ar-
mului franceze de
Vest; împărtăşeşte
uce.sU> vederi care
înseamnă cea mai
cumplită tragedie • •• •
pentru neomul ro~ [ . . .
mâne.sc din Banat, '
Crişana ^ M a r a -
mureş.

Atunci d. luliu ' - . . , ' . .•: '
Maniu ia asupra sa
răspunderea frân-
gerii Hulei de de-
marcaţia şi ti întin-
derii stăpânirii ro-
mâneşti asupra în-
tregului p ă m â n t
strămoşesc, de o
parte va «ă împie-
dice bolşevizarea
Ardealului, iar de
iilta ca .sil no. olîbe-
rai' România în-

miii n te- de
:i tratatu-

lui delii
Aceasta,
mai mult;, cu cât
bolşevicii lui Uda
Kun săvârşesc o
mulţimi; <le atro-
cităţi. .In părţile:
Arudului ucid pe

Triauon.
cu atât

CRUCRA IANCUI.UI DEI.A BLAJ

la Beiuş pe fruntaşii ave-
miţ.i l'tiîiii Ciordaş şi N. Boicaş, la Marghita_ şi
Popbieau pe preoţii uniţi Mihaîl Dănilă şi Isidor Sila-

ba încearcă să profaneze chiar înmor-
hiî Ci. Pop de Hfiseşti. înlăturarea acestei

v. fourLo anevoioasa. Românii găsesc însă un
: sprijinitor în persoana generalului Berthelot,

misiunii militare franceze din România, atunci
comandantul armatei franceze dela Dunăre. El se
duci! iutâi la Ik-lgrad aii lămurească chestiunea cu
colicul său de acolo, apoi face o călătorie în adevăr
triumfala jirin Uanat, Crişatia şi Ardeal (20—31 De-

«consiliului naţional» din Cluj, vine în Ardeal si
generalul francez Patey, însoţit de căpitanul Anual-
pe urmă, colonelul de Tffly, colonelul Trousson'
generalul Petain însoţit de maiorul Miguel. I,a ̂ 3
Iunie 1929 cercetează la Sibiu pe preşedintele Con-
siliului Dirigent, d. luliu Maniu, şi' se convinge
însuşi de superioritatea nouei stăpâniri româneşti
asupra celei vechi, feudale, ungureşti, generalul Fra'n-

chet d'Esperey, în
drum spre Arad—
Ssghedin.

In afară de în-
lăturarea acestor
greutăţi externe,
Consiliul Dirigent
are grija să contri-
bue la dobândirea
biruinţei dela Tisa
şi apoi la intrarea
armatei române în
Buda-Pesta (4 Au-
gust iqtq). Această
contribuţie e nu nu-
mai de ordin tehnic
(transporturi, co-
municaţii, alimen-
tare), ci şi militar.
In adevăr, alături
de cinci divizii din
vechiul Regat , pe
frontul dela Tisa
luptă şi două divizii
de Români arde-
leni. I'e urmă, intră
îii foc şi batalioa-
nele de voluntari
ardeleni din Italia.

K, deci, cât se
poate de legitimă
bucuria acestui
Consiliu când, după
victoria dela Tisa,
îşi vede răsplătite
jertfele şi ostenelile.
Prin preşedintele
său. d. luliu Ma-

niu, el prezintă generalului G. D. Mărdăreseu v ad-
miraţiunea sa faţa de vitejia şi avântul trupe-
lor române » cari, * în sborul până la Tisa, au scăpat
şi adăpostit pe fraţii de sânge, deznădăjduiţi de schin-
giuirile nemiloase ale unui duşman neîmpăcat şi au
înfăptuit idealul scump al naţiunii române»: de a se
vedea într'o singură ţară dela Kistru până la Tisa.

Cercetând personal regiunile desrobite, d. luliu
Maniu, preşedintele Consiliului Dirigent raportează
regelui Ferdinand I, la începutul lui Mai IQKJ, cele
ce urmează: «Reîntors din ţinuturile acum eliberate
prin înţelepciunea Maiestăţii Voastre şi prin vitejia
"' ră seamăn a Armatei Române, cu omagial respect

arestării 4 . *
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ANDREI ŞAGUNA
Episcopul, mal târziu Mitropolitul ortodox ni K.oim1nilor

din Transllvnnln (Col, Academiei Roinflne).

de Carpaţi. Sunt fericit a putea raporta Maiestăţii
Voastre că victorioasa armată a Maiestăţii Voastre,
zdrobind cu desăvârşire armata maghiară, întreaga
populaţie până la Tisa, fără deosebire de neam şi lege,
a întâmpinat cu bucurie, oastea româna care, prin
virtuţile sale ostăşeşti fără seamăn, îu momentul de
faţă, nu este numai înfaptuitoarea idealului naţional,
ci, ca adevărata urmaşă a legiunilor romane, purtă-
toarea ordine[, bunăstării şi a civilizaţiunii,

Generali, ofiţeri şi soldaţi, fiii gloriosului Regat
Vechiu-şi ai plaiurilor Ardealului, toţi, cari au jurat
credinţă. Maiestăţii Voastre şi Naţiunii române unite
pe veci, au fost însufleţiţi şi adânc înţelegători ai
poruncii Maiestăţii Voastre şi al ceasului istoric pe
care-l trăim.

Au prestat cu toţii mai mult decât se putea închipui,
au săvârşit ceea ce un ostaş român poate îndeplini.
Recunoştinţa naţiunii române faţă de ei va fi eternă.

Să trăiască Maiestatea.Voastră! Să trăiască Maie-
statea Sa Regina! Să trăiască dinastia românăI Să
trăiască armata română! (ss) Iutiu Maniu, preşedin-
tele Consiliului Dirigent».

AfJând sus, în lumea drepţilor, aceasta solie de
biruinţă, umbra mâhnită a lui Avram Iancu, muce-
nicii frânţi pe roată Horia, Cloşca şi Crişan, neîn-
fricata figură de arliipăstor a lui, Inocheutie Micu-

Klein şi cea răpusă mişeleşte pe câmpia Tumi a lui
Mihai Vodă Viteazul au putut fi şi ei mângâiaţi
o clipă.

Consiliul Dirigent, pe lângă contribuţia ce dă In
dobândirea acestor mari biruinţe, mai are şi alte
vrednicii. Cu banii strânşi din «împrumutul unirii »
din Transilvania în sumă de ioo do milioane de lei,
precum şi cu ajutorul de .301) de milioane de lei dat
de guvernul centrat dela Bucureşti, timp de un an sji
patru luni, suportă toate cheltuielile aparatului tk*
Stat, iar la resortul alimentării, de Hub conducerea
d-lui' R. Boilă, realizează un excedent considerabil
de 72 milioane de coroane.

Cu mare dibăcie resortul de comunicaţii, cave are
ca secretar general pe Ing. I,eo Bobuţid, reface căile
ferate ruinate de Unguri şi lăsate- abia cu 50 de
locomotive; de asemenea P.T.T. (meritul Ing. Au-
gustin Maior, acum profesor de fizică la universitateu
din Cluj). •

Resortul internelor organizează jandarmeria, comi-
sariatul Munţilor Apuseni; ia măsuri pentru asigu-
rarea libertăţii individuale şi a locomoţiuuii; face
alegeri parlamentare într'o atmosferă de sărbătoare
şi în cea mai deplină libertate, iviudu-se o singurii
contestaţie.

Resortul Justiţiei, văzând că judecătorii străini
refuză jurământul de credinţă către noul Stat Ro-
mânesc, pe care vor să-1 facă cu neputinţă, face apel
Ia avocaţii români. Urmarea? 300 de avocaţi îşi Insa
clientelele lor sigure şi bănoase, oferindu-şi serviciile
acestui resort. Nu e fără însemnătate nici reorgani-
zarea corpului avocaţilor şi notarii01: publici.

Resortul Agriculturii ia măsuri pentru câştigarea,
distribuirea de seminţe, maşini agricole, ustensile
economice pentru primăvara 1919, apoi pentru pă-
strarea stocului de vite şi împiedecarea devastării
pădurilor; de asemenea se îngrijeşte de păşuni şi tiu
în arendă forţată latifundiile.

Resortul Comerţului caută să înfrâneze specula ce
se iveşte de obiceiu pe vremuri tulburi şi nesigure;
lichidează datorii străine; institue, după opt linii,
comerţ liber,

Resortul Industriei preia întreprinderile de Stat,
le organizează şi pune îu funcţiune; rezolvă chestii
muncitoreşti; dă sprijin întreprinderilor particulare;
înfiinţează o direcţie a minelor, precum şi diferite
inspectorate,

Resortul Igienei se îngrijeşte de ambulanţele poli-
clinice cu tratament gratuit pentru combaterea bolilor
venerice, foarte răspândite în timpul lasbouilui ;
organizează şi serviciul surorilor de ocrotire, opera
d-lui Prof. Dr. Iuliu Moklovan,

Resortul politicei sociale dă orfanilor, văduvelor şi
invalizilor din răsboiu primele ajutoare.

Resortul Artelor, prin strădania d-lui Tiberiu
Erediceanu, pune temelia conservatorului din Cluj
şi preia teatrele publice de Stat,

Resortul instrucţiunii ordonă ca în 1918 19 să se
menţină vechea programă analitică şi ia 'măsuri
.pentru, naţionalizarea învăţământului, preluând I3ofi
şcoli primare ele Stat, 309 şcoli comunale, 40 şcoli •
civile, 8 şcoli normale («preparandii»), 20 licee, 4
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şcoli reale de Stat, 7 licee confesionale de fete, 6 şcoli
comerciale, 11 de arte şi meserii, înfiinţează căminari;
pune bazele Politehnicei diu Timişoara; acordă burse
în străinătate; institue cursuri pentru pregătirea
profesorilor secundari români la universitatea din
Cluj, iar pentru ecî minoritari la Sibiu; în sfârşit
preia şi universitatea din. Cluj cu toate instituţiile
c i ; reorganizează învăţământul superior, înfiinţând
.aşezăminte nouă: Muzeul Iimbei române, institutul
<h> Speologie, l'astetir, e t c , k r la 11 Februarie 1920,
în |>riv,eiiţ;i MM. IJ,. Regele şi Regina, precum şi a
tv[Mvmi(;m(.ii<>r diplomatici străini, o inaugurează
solemn.

I'oiitica abilă a Consiliului Diligent face o apropiere
şi df iieumimle canlocuitoare. La 8 Ianuarie 1919,
Saşii întruniţi în adunarea naţională la Mediaş
recunosc noua stăpânire românească. Consiliul Diri-
«<•«(: mnmyştc ministru plenipotenţiar la Praga-Viena
pe C. Isnpescu-Orecul, iar la Buda-Pesta de Dr. Ioan
Krdelyi. Din 23 Mai până la 1 Iunie 1919, acest
consiliu organizează primirea MM. L,h. Regele Ferdi-
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Hraşov. Priiniiidu-1 la Sibiu, în această călă-
torie triumfală ce rămâne în veci neuitată, d. luliu
Muniii Silinţă cu respect şi cu recunoştinţă pe regele
dusroliilor du neam, pe care-1 aşează acolo, unde-i e
locul: alături de împăratul Trăiau şi de Miliai Vodă
Viteazul,

Aceasta e, poate, cea mai didce răsplată pentru
atâtea jertfe şi strădanii. Aşa aduce la îndeplinire
acest Consiliu Dirigent hotărîrile dela Alba-Iulia,
preluând, creând, îndreptând noua vieaţă de stat.
După 2000 de ani de dispariţie, stăpânirea vecliei
.Rome reapare, în tot cuprinsul Daciei superioare,
tânără, sănătoasă, dornică de vieaţă şi de creaţie,
îti noua formă românească. Acesta e meritul cel mai
jiiîire ui iicestui Consiliu, care nu i se va putea tăgădui
niciodată.

Consiliul Diligent e desfiinţat prin Decretul-Lege
din i. Aprilie :r.(j2o.

II. BUCOVINA

l'iiud o provincie! mai mică — nici cât Banatul
întreg detnuieliiatu apoi numai timp de 144 de
sini (lin trupul Moldnveî, Bucovina are, în chip firesc,
o istorie politică mai redusa decât provinciile româ-

f.
7 i

EI'ISCOl'UJ, IO AX I.F.Ml-XYJ
1'ortret \w L-utcilrala ilela BUtj. (Col, Academiei Hom.nit')

îndată după anexare, Moldovenii diu ţara de sus,
în frunte cu Dosoftei Herescu, episcop de Rădăuţi,
şi cu marele boier Vasile Balş, se întrunesc si fac uu
memoriu către împărăţia austriacă, cerând ca ei să
nu fie alipiţi nici la Galiţia, nici la ţinutul gnuiiţeresc
al Năsăudului, ci să rămână provincie deosebită cu
rosturile şi aşezămintele lor vecin. Acest memoriu îi
duce l a Viena Vasile Balş însuşi. Consiliul du râsboiu
nu ţine seamă de această dorinţa a băştinaşilor. El
anexează noua provincie, la Galiţia,ca a! Kf-lea. «cerc
administrativ» [plasă] al ei. Această anexare la
Galiţia e o rupere de zăgazuri, după care urmează
puhoiul uerainian şi evreiesc, din pricina cărora
Bucovina are să sufere atât de mult.

Răul acesta nu vine singur. In aceiaşi an {1775).

pentru a lega Galiţia do Ardeal, Austria sfâşie din
trupul Moldovei toată «ţara de sus», cu vechea
capitulă HHCCUVU .şi eu gropniţele domneşti dela
Rădăuţi, Putina si Suceviţa. Nemulţumită cu aceasta

Donici ş. a. Abia mai rămân în ţara răpită boierii V.
Balş ş i Hurmuzâcheştii. Mai sunt de amintit câţiva

lângă răzăşiile lor ca: Flondor, Vasilico,
. Zota,

turci Ca
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M o d u l de sus: VictnUe Babe;, Victor Bogdan, VtutU DeUatitt di Somcula-irare, Dr. Aurel Maniit, Gabriel Mihaly de Apf
l de }os: F<ijp Pnacti, George Popa fie Ttîiiş, Iwij Pap ik pommlft-Wore, Ion» Peptaiti btltarm, Sig, Pofmv<rf, /tlois Ylad <u Silişte

ROMÂNIT DEPUTAŢI IN DIETA UNGARIEI IN ANtir, IBIÎI, X,UPTATORI PENTRU BIIEPTURIITE POPORULUI ROMÂN
(Gravurii contemporană, Col. Acndcinld Roiaiinc)

de Rădăuţi, reprezentanţii politici ai acestor părţi,
membri în divanul, adică în sfatul domnesc dela Iaşi,
păstrătorii şi purtătorii vechiloi şi însemnatelor
rosturi moldoveneşti. Moşiile lor ajung în mâinile
arendaşilor armeni, polonezi, ger-
mani, evrei, greci ş. a. Din rândurile
acestor arendaşi se ridică familiile:
AbrahamowicZj Wartarasiewicz, Ste-
fanowicz, Petrowiez, Kapri, Mus-
tatza ş. a. Tot atât de dăunătoare
e emigraţia boierilor moldoveni din
punct de vedere social şi economic.
Pe vremea răpirii, această parte de
ţară are locuitori puţini. Războaiele
îndelungate şi ciuma seceraseră fără
milă rândurile bieţilor băştinaşi. Din
aceste pricini, stăpânirea e nevoită
să aducă braţe de muncă din alte
părţi. Aceste braţe se găsesc în.ine-
gieşele G-aliţia şi Pocuţia, de unde
vin cu atât mai bucuros, cu cât în
noua provincie ele găsesc înlesniri
nebănuite, In loc de 150 de zile,
muncitorii agricoli de aici, în te-
meiul aşezămintelor dela 1749 şi
1766, nu sunt îndatoraţi să facă
decât 12, iar cei. din ţinuturile de
graniţă'—-şi Bucovina («ţara fagilor», poreclită aşa
de îiouii atăpânitori) e un astfel de ţinut •— chiar
numai 6 zile de clacă pe an. Aşa vin numeroase
cete de muncitori ucrainie ni greco-catolici, adică unîţi
din Galiţia, şi, în noua lor patrie, devin ortodocşi.

rACOB HOJ.OGA, 1817—1888
Dcpittnt în Dieta ungarii, membru, apoi

pecşedinte î l Asociaţiei Trniisilvane

Arendaşii marilor moşii episcopeşti, mănăstireşti şi
boiereşti din această provincie introduc, pe neob-
servate, normele feudale din vecini, cerând în loc de
12, o sută şi cliiar şi mai multe zile de clacă pe a 11,

Când ţăranii protestează, arendaşii
fac — precum bine arată scriitorul
ardelean Ioan Budai Deleanu, în
acest timp magistrat la I.,em.berjr
(I/wow) —«ca cei ce erau împuter-
niciţi de comună să fie priviţi ca
turburătorii păcii clin sat şi, ca atare,
să fie însemnaţi în proces-verb al î.
pedepsiţi cu închisoare şi bătăi, ba
uneori chiar şi cu isgonire ».

Pilda boierilor de a părăsi ţara o
urmează şi unii ţărani. Văzând aceş-
tia că moşiile cele mai bune tiu li
se lasă lor, ci se dă uouilor colonişti
ucrainieni şi cu deosebire celor ger-
mani, ei îşi aprind singuri casele
şi toate acareturile gospodăreşti şi,
cu turmele de vite, trec «cordo-
nul » în vechea Moldovă. Acelaşi
luciu se întâmplă, la oraşe. Locitl pu-
ţinilor meşteşugari români, organi-
zaţi în bresle, îl iau nouii industriaşi
nemţi, — iar negustorii români cad.

zdrobiţi de concurenţa Evreilor. Această concurenţă,
covârşeşte cliiar pe dibacii comercianţi armeni, necuru
pe blajinii şi, pe acest tărâm, începătorii Moldoveni.

2, BISERICA Şl ŞCOALA. Băştinaşilor le mai rămâu
câtva timp două aşezăminte naţionale : biserica şi
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MANIFESTAŢIA TJNIÎKIJUI UNIVKRStTARK PENTRU ROMANII DIN TRANSILVANIA IN BUCUREŞTI. I,A 14 lONJIJ 1H9J
Chipurile lui Ian liafiu şi Vnsile I.itciciu sunt inirliUe in (timnf

şcoala. Noua stăpânire caută, însă, în curând să pună
mânaşi pe acestea. Intâiuî episcop bucovinean Dosoftei
Herescu încearcă să se împotrivească secularizării
averilor bisericeşti şi curentului de slavizare .şi genna-
nizare încurajat de noua stăpâ-
nire. Această stăpânire, însă,
ştie să-1 facă inofensiv. Ea îl
pune sub ascultarea canonică a
mitropolitului sârb din Carlo-
văţ. Precum în Banat şi în
Ardeal, aşa şi în Bucovina,
ierarhia sârbească e cât se poate
de nefastă. Ajutorul («coadiu-
tor D) pe care numitul mitropolit
i-1 dă lui Dosoftei, în persoana
lui Daniil Vlaliovici, însemnează
începutul slavizării bisericii ro-
mâneşti din Bucovina, Acest
« coodiutor », venit cu doi das-
căli din Slavonia, desfiinţează
vechea şcoală (' mănăstirească
<lela Putna de sub conducerea
lui Vartolomei Măzăreanul,
schimonoseşte numele romft-
n&jti prin terminaţia slavii în
-viei (din Grămadă-Gramato-
•vici; din Ciopârcă-Ciupercovici,
•din Procopie-Procopovici ş. a,),
aduce cărţi bisericeşti slavone,
îipoi chiar diaconi şt preoţi ru-
teni din Podolia. Ignoranţa ce
stăpâneşte în noua şcoală cle-
ricală sârbească e înspăimântătoare. I. Budai De-
leanu ue spune că clericii nu ştiu nici să cetească,
cum se cade, Şi nu e mirare. Ei nu se recru-
tează după vrednicie, ci după băni. Cine dă 20 de
galbeni sau un cal bun, poate fi sigur că e primit în
'•«seminarul» lui Vlaliovici, Nenorociţii de semina-
rişti sunt * camerierii fără plată» ai noului episcop.
Ei. uu-ţl văd de carte, ci de «curăţirea vaselor de

ION B.AŢIU, 1838—1903

viii». E firesc lucru, în asemenea împrejurări., ca
tinerii clerici să se dedea la beţii şi vicii, chiar sub
ochii superiorilor lor, şi să nu se desbare de ele
nici mai târziu, ca păstori sufleteşti.

Mai târziu nu e mai bine.
• >. Desfiinţându-se în 1818 această

şcoală de pomină a lui Vlalio-
vici, în acelaşi an se înfiinţează
Institutul teologic din Cernăuţi
cu un seminar clerical pentru
25 de elevi. In acest institut,
pe lângă materiile teologice, se
predau limbile: latină, elină şi
germană; nu însă şi cea 10-
mâiiă.La 4 Mai 1838 episcopul
Eugenie Hacnian porunceşte să
se introducă limba ruteană ca
limbă oficială a eparhiei bucovi-
nene. După zece ani, o recu-
noaşte, ca atare, şi guvernul
provincial al Bucovinei. In loc
să fie un teazăin al naţiona-
lităţii române, biserica orto-
doxă a acestei provincii e o
primejdie. Acelaşi episcop se
împotriveşte unirii ierarhice cu
mitropolia din Ardeal, numai
să rămână ueatârnător. Şi el
n'are mulţumire mai înaltă
decât atunci când, în sfârşit, se
vede mitropolit al Bucovinei şi
al . . . Dalmaţiei, Cu tot dreptul

observă Alecu Hurmuzachi că, în această ţară a fagilor,
e mare primejdie să se înfiinţeze «în lume cea întâi
biserică drept credincioasă [ortodoxă] nemţească», Aşa
de mică e puterea de împotrivire a ierarhiei ortodoxe
române, Iu rândurile ei, nu găseşti luptători ca
Inochentie Micu-KIein, Grigorie Maior, Ignatie Da-
rabant, Alexandru Sterca Şuluţiu, A.- Şaguna, Ioan
Vancea ş, a, . - . . . . '
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IN PROCUflUI, OHÎMOkANDUl.tirt

!n plcianre : Bîouble lloman {B luni Inclilsoaic), Pnlrlciu flaibu (2 luni închisoare), Ur. r . Jînrclmiu (2 nui şi 6 luni înclildoarc), Ghcrasiiu
Bonildc (3 nul şi (\ luni închisoiire), Dr, Tţodor Miluill {3 ani şi ii luui hichisonre), Dr, A. Suci» (1 nu şi 6 luni închisoare),

M. Vdlrju {2 ani JjirJjisi>nre>, K. PiitlMo (2 ""I Şi (l ! "" i iuchlsswn;).
^«ifWif." Nldlne Ctlstea (S luni Uitliiscitire), IHIIU Corolniui (2 (iui şi S luni incliisoare), C Pop de lîâscşti (1 an iuchisonii:)! Di-, lonu Kilţln

<a nul incliiscKirc), DT, V, I.,uciieiu (5 «ni închisoare), D. Coiuşn (3 uni lucliisoare), ficptimiu Albiul.

Când mai târziu, cârma bisericii bucovinene ajtiiige
în mâinile destoinice ale mitropolitului Silvestru
Andreievici-Morariu, răul se îucuibase atât de puternic,
î n c â t , c u t o a t ă b u n ă v o i n ţ a . • •:-.•• ••• .

şi stăruinţa, el nu-1 mai
poate înlătura.

Pe lângă pacostea ierarhiei
străitie sau înstrăinate, bi-
serica românească a Bucovi-
nei are să îndure şi alte pier-
deri. Odată cu Vartolomeî
Măzăreanul trec îu Moldova:
Gherasim Clipa, Meletie
Brand aburul — acesta ajun-
ge chiar mitropolit al Mol-
dovei şi Sucevei Ia Iaşi —
preotul Andrei din Uideşti
ş. a. Alt exod de clerici bu-
covineni dela Institutul te-
ologic din Cernăuţi la semi-
narul Veuiamiu din Iaşi, are
loc în 1838, în frunte cu
Vladimir Suhopan, Mauda-
eevschi, Nosievici şi Proco-
povici.

Secularizând averile bi-
sericeşti, Iosif II reduce rm-

V A S I I J T.uCAcitr, 1852—1523

asigură un contemporan, bun cunoscător al împreju-
rărilor, — nu stârneşte niciun regret.

Ceva mai bine îşi îndeplineşte chemarea sa naţ ională
-•:( şcoala şi presa românească

: din Bucovina, deşi, evident,
r"'.>. '.. ' au şi ele foarte m u l t de

.; .•'.< suferit din partea maşterei
stăpâniri străine. î m p ă r ă -
teasa Măria Terezia are con-
vingerea că şcoala e o ins t i-
tuţie politică. De aceea, p e n -
tru a stăpâni mai deplin n o u a
provincie, deşi erau vcclii
şcoli moldoveneşti din t i m -
pul voievozilor Grigorie Al.
Ghica şi Teodor CfiHmsicli
la Rădăuţi, la Puti ia, la
Suceava, la Cernăuţi şi a m -
bele Câmpuluuguri, t o t u ş i
ea deschide şcoli n o r m a l e
nemţeşti Ja Cernăuţi şi Su-
ceava, în frunte cu profe-
sorii saşi din Ardeal: A n toi i
de Marki şi Prânz l o s e p h
Thallinger. Mare i s p r a v a
aceşti profesori nu fac, f i ind
mediocri şi slab p r e g ă t i ţ i .

mărul mănăstirilor dela. 9 şi n schituri la 3: P u t n a , In 1808 se înfiinţează liceul german din Cernăuţ i .
Suceviţa şi Dragomirna. Călugării mănăstiri lor şi Timp de 40 de ani, acest liceu n'are nici m ă c a r o
schiturilor desfiinţate trec şi ei cordonul, ducând cu catedră de limba şi literatura română pentru n u i n e -
sine in Moldova: hrisoave, căTţi, odăjdii şî alte odoare, roşii elevi ai Moldovenilor băştinaşi. O clipă e v o r b a
Plecarea lor, fiind ignoranţi şi vicioşi, — precum ne să fie chemat la acest liceu, în 1816, marele dascăl
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al neamului: Gheorghe I,azâr. Pronia cerească îl
cheamă, însă, la îndatoriri mai grele, în Bucureşti,
inima Ţării Româneşti.

In iSig, şcolile Buco-
vinei trec SUD cârma con- r : • - -
sistorului catolic de rit la- , '.
tin din Letnberg (I,wow). j . •
La stăruinţa acestui con-
sistor, în şcolile bucovi-
uene, alături de iiiiiba
jţmuanîl, ca obiect prin-
cipal, se introduce şi lim-
ba poloneza. Profesorii şi
învăţătorii băştinaşi sunt
înlăturaţi. Urmează acum
un exod de dascăli bu-
covineni spre Moldova li-
bertăţii şi a făgăduinţe-
lor. Intre aceşti dascăli
refugiaţi avem pe Ioan
Alboteanul, nepotul epis-
copului Dosoftei Herescu
care, în calitate de pro-
fesor la seminarul din
Socola-Iaşi, crede că
poate polemiza cu marele
scriitor, Constantin Ne-
gruzzi. Mai e de amintit
Saniuil Botezat, profesor
de limba germană la gim-
naziul Vasilian din capi-
tala Moldovei. Graţie
fondaţiilor vechi, şcolile
româneşti dela Cernăuţi
şi Suceava îşi păstrează
caracterul, deşi mai ales
cea din urmă are să lupte

ROMÂNILOR ÎNTRUNIŢI IN GRĂDINA BANFI
DIN CI.UJ, I,A JJIl'AllATUI, FliANCISC IOSIF — MAI 1894

Dela stângu ta drenpta: ŢAruu din Ciusbnla, Oulşor di» Elnj, ÎIoş Iferlea
din Vinerea. (Colecţia Academiei Române).

cu mari greutăţi. In 1844,
Românii dobândesc un drept însemnat : şcolile
primare din Bucovina, unde nu sunt parohi şi
capelani catolici, sunt trecute sub ascultarea con-
sislojiihu ortodox din
Cernăuţi. Dar, vorba lui
I. Budai Deleauul şi « cele
mai hune ,?i nun blânde
legi ale guvernului aus-
triac nu servesc în noua
provincie pentru promo-
varea binelui, ci ele con-
tribtiesc la obşteasca pră-
pădenîe şi apăsare a lo-
cuitorilor indigeni».

După acest mare scri-
itor, care nu e numai tui
funcţionar-moclel, un tra-
ducător de legi şi în Bu •
covina cel dintâiu autor
de cărţi didactice, un

cipalii organizatorii ai măreţei adunări naţionale de
pe câmpia libertăţii de lângă acest oraş, abia scă-
pat din ghiarele vrăjmaşilor şi din acelea, tur mai

puţin primejdioase, ale
: '•• •- : holerei, el soseşte cu mare

. • '•• ••. •; .• g r e u t a t e , p e j o s , l a o s -

' • / . • • - • . • ' •••.• p i t a l i e n i c a s ă a 1 - l u r i i i i i -

zăcheştilor clin Cernauca,
lângă Cernăuţi. «Nici că
ae-ai ti putut sosi mai la
timpi» exclamă ei. Şi, în
adevăr, umilul profesor
dela Blaj le e cel mai
devotat şi iscusit cola-
borator în lupta lor de
desrobire culturală şi na-
ţională. Dobândind Ro-
mânii prin stăruinţa Hur-
muzăcheştilor o catedră
de iiniba şi literatura lor
naţională la liceul din
Cernăuţi în 1848, această
catedră o ia, prin con-
curs, Aron Pumnul, l e c -
ţia lui inaugurală e o
mare sărbătoare româ-
nească. Asistă la ea nu
numai tot ce are socie-
tatea moldovenească mai
de seamă, ci şi un nu-
meros public străin. Pen-
tru întâia dată văd şi se
încredinţează cei mai
mulţi că şi limba română
cea atât de dispreţuită e
în stare să exprime înalte
noţiuni de gramatică, de
sintaxă, de retorică, de

poetică, de istorie lietrară, de critică, de estetică.
In cursul numeroaselor sale lecţii, precum mărturi-
sesc elevii săi, inimosul dascăl găseşte nenumărate

prilejuri de a vorbi des-
pre toate chestiunile ce
frământă sufletele în tim-
pul acela. El arată drep-
turile naturale şi impres-
criptibile ale indivizilor
şi ale neamurilor. E l în-
făţişează adevărata li-
bertate, frăţie, egalitate,
care nu pot să fie fără
naţionalitate. UI dove-
deşte că, fără ordine,
fără organizare sub 1111

V N L L 1VRBA
Cnsn Iul Rnflu devastata de Unguri

singur cap, pe un terito-
riu propriu, fără o câr-
muire din sânul ei, nu
poate să fiinţeze, timp

adevărat apostolat naţional îndeplineşte un alt proft- îndelungat, o naţiune; nu poate înainta, potrivit cu
sor al Blajului: Aron' Pumnul. Urmărit cu sălbăticie chemarea ei; 1111 poate deveni un glas armonios în coa-Blajut
de Unguri ca autor al unei proclamaţii către Ro-
îiiîrti, foarte răspândita, şi mai ales ca unul din prin-

certul popoarelor. Elevii lui Aron Pumnul ascultă cu'
patru urechi aceste adevăruri şi-1 sorb cu ochii. Intre
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SESBitRlI,J3 DU1,A DLAJ PiîHTKU A «NCIZRCBA ANIVIÎRSAKJ? A ASTRIII
In ftnntc, mitropolitul Victor lliliaiy (unit). Iu urmii lui (cel cu biirbrt ulM) mitropolitul loan MeUomi (ortodox).

aceşti elevi, este şî Mihail Eminescu, cântăreţul inspi-
rat al suferinţelor şi aspiraţiilor româneşti dela Nistru
pân'ia Tisa. E cunoscută elegia de stihuitor începător,
pe care marele poet o închină la moartea dascălului
său: <i îmbracă-te în doliu, fru-
moasă Bucovină.,,» ; •-.;.- -..

O lovitură grea primeşte învă-
ţământul românesc al acestei pro-
vincii prin înfiinţarea universităţii
nemţeşti din Cernăuţi, în toamna
anului 1875. Scopul noului aşeză-
mânt e, precum acrie semi-ofi-
cioasa «Nene ]?reie Presse» din
Viena, «a desăvârşi germani zarea
Bucovinei». Un orator oficial aver-
tizează pe Români că, dacă ei nu
sunt în stare să-şi formeze o cul-
tură proprie, s'o primească dela
alţii, dar să înceteze «traiul în
tâmpenie » şi să mai plătească « so-
cotelile altota 1).

Noroc că şcoala românească pri-
meşte în curând o vrednică tova-
răşă de muncă şi de ideal: presa.
a Chrestomaticul Românesc », tipă-
rit de Teodor Racoce, iirietennl şl
urmaşul lui I. Buclai Deleanul, în
Cernăuţi, 1820, e una din cele dintâi încercări de ga-
zetărie românească. Urmează o serie de calendare
cu «alegate de petrecere», adică cit o parte literară-
ştiinţifică, unele destui. de însemnate. Gea mai în-
seninată publicaţie periodică e, însă, neapărat ft Eu-

X BRANIŞTE
1B69—IQZB

Redactor al Tribunei, fnchislu 1895—1897
;l ryjB )a VriJ şl In SesUcdln pentru

atitudinea sa totnâncascâ

coviua o fraţilor Glieorghe şi Alecu Hurii tuzachi. Acest
ziar, deşi spune cu modestie că e numai « defensorul
intereselor naţionale, intelectuale şi materiale ale Bu-
covinei, reprezentantul dorinţelor şi nevoilor ei, ex-

presia bucuriilor şi suferinţelor ei»,
— în realitate e oglinda activităţii
tuturor Românilor.. In coloanele ei
găsim, pe lângă bucovineni ea:
Eudoxiu, Gh. şi Al. Hurmusiacln;
moldoveni ca: V. Alecsandri, M.
Kogălniceauu, C. Negri, V. Pogor;
munteni ca: D, Bolintineamt, V.
Cârlova; ardeleni ca: Andrei {pa-
guna, Gh. Bariţiu şi mai ales A.
Pumnul,

Suprimată de cenzură, aceastft
gazetă dobândeşte mai târziii alte
urmaşe: «Revista Politică»,«Gazeta
Bucovinei», «Deşteptarea», <i Pa~
tria» ş. a,

AJUTOR DU FRAŢI. Ca toate pro-
vinciile robite, aşa şi Bucovina
primeşte multe ajutoare dela fraţii
ei mai înaintaţi, din celelalte pro-
vincii româneşti, In răsboiul aiis-
tro-ruso-turc diu 1788, Austiiaciî
ocupă raiaua Hotinului şi înaintează

pâiiă la Iaşi, Timp de trei ani, bucovineni şi mol-
doveni sunt sub aceeaşi oblăduire, Aşa se face că
cei dintâi,, îndemnaţi de cei din urmă, cer împăfa-
tuiui Leopold II restabilirea neatârnării provinciei
lor, pentrucă «deosebirea de limbă, de datini şi de



POLITICA ROMANILOR DIN ARDEAL ŞI BUCOVINA 801

SFINŢIREA ÎNTÂIULUI STEAG ROMAN 1NVIENA, I,A 14 NOEMVRIE I(HS IN PREZ1?KŢA GENEBAI(TJI,UI BAUON 1ONEI, BOIC1UU

obiceiuri» zădărniceşte contopirea Bucovinei cu Ga-
liţia, Deşi nu încuviinţează neatârnarea cerută, to-
tuşi împăratul o recunoaşte. In parte, ea se înfăp-
tueşte 60 de ani mai târziu.

In luptele naţionale următoare
se disting cu deosebire Hurmuza-
•clieştii. Câteva lămuriri despre ei. La
lăpirea Bucovinei, Matei Hurmu-
xachi e pârcălab de Cernăuţi. Ale
lui sunt moşiile: Cernăuca, Vaslăuţi
şi Vasilău de lângă numitul oraş.
După moartea lui, aceste moşii trec
în proprietatea fratelui său, Constan-
tin. Acesta optează în 1781 pentru
•cetăţenia austriacă, recunoscându-
i-se titlul de «cavaler de Hurmuza-
•chi». După moartea lui, moşia Cer-
năuca o moşteneşte fiul său Doxache.
Acestase căsătoreşte îu 1804 cu Klena
Murguleţ. Din această căsătorie se
nasc şapte copii: Constantin, Eu-
•doxiu, Gheorghe, Alexandru, Nico-
lae, Eufrosina şi F,liza, — toţi bine
meritaţi pentru cauza naţională şi
•culturală a Românilor, Spiritul ce
•animează pe membrii acestei vrecl-
nicefamîlii îlcaracterizează cuvintele
•devenite celebre ale Elenei Murgu-
leţ către soţul ei Doxache:« Să grijim, iubite soţule»
— zice ea —«ca, în amestecătura aceasta de limbi,
copiii să rămână ceeace suntem noi, adică Români,
şi să-şi păstreze cu sfinţenie sentimentele lor naţio-

IOAN ŞENCHEA
Preşedinte al secţiunii Tăgaiaş in FatltAul

Naţional Romfiu, executat do Unguri in 191?

nale în tot cursul vieţii lor ». In casa lor ospitalieră
găsesc adăpost, în 1821, boierii Moldovei, refugiaţi
dinaintea Eteriei greceşti. Pentru marile lui merite,

domnul Moldovei îl face pe Do-
xaclie, în 1819, căminar; în 1827,
mare agă: îu 1856, mare vornic.

Cel mai mare dintre fiii săi, Con-
stantin, se aşează în Moldova, unde
luptă pentru unirea princijiatelor,
pentru înfiinţarea guvernului repre-
zentativ -constituţional, pentru
răspândirea învăţământului şi a
culturii. Eudoxiu e neobositul cule-
gător de documente istorice, publi-
cate de Academia Română. G-heor-
glie e jurisconsult. El ajută foarte
mult la dobândirea autonomiei Bu-
covinei. Alexandru e poet şi ziarist.
McoJae, gospodar. Bufrosiua, mări-
tată cu boeiul basarabean Petru Pe~
trino, e mama poetului Diinitrie;
iar Eliza e soţia marelui logofăt
Gheorghe Sturdza din Moldova. Des-
pre ele ne spune Gli. Bariţiu că
au «grija cea mai mare de a îm-
bogăţi colecţiimile cântecelor din
toate ţările locuite de Români, a le
clasifica şi a le pune pe note cu

cheltuelî considerabile». Piin strădania acestor femei
superioare, tipăreşte Carol Mikulli: 48 aires naţio-
•nattx roumains în 4 fascicole cu: doine, hore, balade si
cântece ciobăneşti. De aceste culegeri de cântece se
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ocupă într'o remarcabilă recensie şi V, Alecsandii. Aici redactează întâiul dintre aceşti fruntaşi: «Do-
l e Hutruuzăclieşti Andrei Mureşianu, autorul mar- rinţele partidei naţionale din Moldova», umil din
şului naţional « Deşteap-
tă-te, Române», îi nu-
meşte * Grachii»iiaţitmii,
iar Vodă Carol I «Ro-
mâni inspiraţi s.

Sub preşedinţia lui Do-
jfache Hurimizaclii, 3lc-
mânii bucovinetiij întru-
niţi la Ceruâuţi în 20
Maiu 1848j fac o memo-
rabilă. « Petiţhuie ţării».
Ei cer: separare de Ga-
liţia şî restabilirea auto-
nomiei, conservarea ca-
racterului istoric al pro-
vinciei lor prin creare de
şcoli de toate gradele,
introducerea limbii ro-
niâne în viaţa publică,
regularea chestiilor bise-
riceşti în conformitate cu
spiritul timpului, alegerea
episcopului de Un congres
compus din clerici şt mi-
reni, controlul admini-
strării fondului bisericesc
ş. a.

Tot în 1848 vin la
Cernăuţi fruntaşii Moldo-
vei: M. Kogatniceanu, V,

GIIEORGHP, POP D E BA.SI3ŞTI, 1635—1919
Preşedintele Aduiifiiil Najtaunle (lela Alba lulin

cele mai cuminţi programe
politice ce s'au întocmit
vreodată. Dar, pentruea
manifestaţiile acestea sa
fie în adevăr ale .tuturor
Românilor, trebue să vina
la Cernăuţi şi ardelenii.
Aceştia sunt reprezentaţi
aci prin fruntaşii lor: T.
Cipariu, Gh. Bariţiu, A..
Pumnul, Grigorie Mîimli
ş, a, cari iau parte la
«împărtăşirea spiritualii.
între tinerii tuturor pro-
vinciilor ». Bine remarcă,
d. Ion I. Nistor că sufle-
teşte Bucovinae realipită,
în acest timp, nu numai
la Moldova, ci la întrega
româuime. Daca idealul
de unitate naţională,
chiar sub casa de Hab-
sburg, nit se înfăptueşte
în aceşti ani epocali, pri-
cina e Rusia. Contele ISJCK-
selrode, ministrul de ex-
terne al acestei ţări, de-
nunţă într'o notă diplo-
matică adresată cabine-
telor europene năzuinţele

Alecsaudri, Alexandru loan Cuza, C. Negri, A. daco-romane ale Românilor, Şi cuvântul Ini, ciupi
Russo, Anast. Panii, P. Casitnir, G. Sion ş. a. dezarmarea Ungurilor lai Siria, se aude pretutin-
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deui, mai ales la Viena. Zadarnice sunt, aşa dară,
intervenţiile lui Ion Maiorescu la parlamentul ger-
man din P'rankfurt am Main; pre-
cum zadarnice rămân şi strădaniile
altor patrioţi ardeleni ca Aurel C. Po-
povici sau bucovineni ca: Florealyiipu,
Aurel Onciul ş, a.,—deşi aceştia fac
şi Rutenilor (după 1902) concesii
inadmisibile, Austria Mare, e con-
damnată.

De altfel şi autonomia provincială
dobândită prin constituţia austriacă
dela 4 Martie 1849 e o iluzie. L,a 31
Decemvrie 1851 e a brogată şi con-
tinuă încurajarea slavizării şi a gei-
mankării.

Implinindu-se în 1869 patru sute de
ani dela târuosirea mănăstirii Putna,
studenţii români din Viena, în frunte
cu Uminescu şi Slavici iau iniţiativa
comemorării acestei aniversări însem-
nate. Din pricina răsboiului franco-
gerinan, serbarea se amână pe 15
August 1S71. Pe lângă studenţi, la
această serbare vin fruntaşii români
de pretutindeni: M, Kogălniceanu, V.
Alecsandri, Gr, Tocilescu, lacob Mu-
reşianu ş. a, Discursul festiv îl rosteşte tânărul A.
D. Xeuapol, arătând că Putna este «un centru

PRIÎOTUI, ISIDOK. SII,AGH1
(lin Blc&u, jiul, antu-itare, executat-

de HHguri In Februarie iijip

pentru toţi de acelaşi neam». Cu prilejul acestor
serbări, tânărul compositor bucovinean Ciprian Po-

rumbescu, smulgând vioara din
mâinile unui lăutar, cântă hora « Da-
ciei întregi», Prăsnuind Austria în
1875 centenarul răpirii Bucovinei,
moldovenii răspund cu contra-ma-
îiifestaţii la Iaşi şi la Paris. Ma-
nifestaţiile dela Iaşi sunt prezidate de
Nîcolae Gane, primarul de atunci al
acestui oraş. I,a ele ia parte şi poetul
Dimitrie Petriuo, vlăstar din mândra
tulpină a Hurmuzăclieştiîor, «,D aţi-mi
voie mie, ca Român din Bucovina»
— zice el — « şi ca fost cetăţean al
Austriei până la momentul umilitor
pentru noi şi ruşinos pentru dânsa,
când s'a hotârît serbarea seculara ce
s'a celebrat în Cernăuţi, în memoria
zilei fatale care a răpit Bucovina din
braţele Moldovei, să rostesc şi eu aici
puţine cuvinte, fiindcă viii să pun
lacrimile sărmanei Bucovine pe moi-
mântul domnului martir Grigore Ghica,
care pentru dânsa şi cu dânsa împre-
ună, a căzut, el în mâinile ucigaşilor
săi, ea sub jug străin », In continuare,

arată înflăcăratul cuvântător că, dacă în 1859 : se
unesc îutr'un singur Stat cele două principate,'
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Muntenia şi Moldova, se vede că << Dumnezeu mai
are în vedere şi visul acelor alte inilioane de Ro-
mâni care gem sub jug străin şi pentru care o
asemenea zi zace încă în sânul viitorului».

I,a serbările dela Iaşi, aderă şi studenţii din
Cernăuţi, grupaţi îu societatea «Ar-
lioroasa f>. In telegrama lor de ade-
aiune se .găseşte expresiunea «Mol-
dova trunchiată »• Din această pri-
cină) membrii acestei societăţi stan
îu. arest preventiv • n săptămâni.
Intre cei. arestaţi, alături de compo-
zitorul C. Porumb eseu, este şi preotul
C. Morariu, una din ilustraţiile cleru-
lui român.

Manifestaţia cea mai însemnată,
rusă, e broşura o Rapt de- la Buko-
vine », tipărită de M. Kogăhiiceami,
•anonim, fireşte, la Paris, editura
Surillanmaine et C-ie. Apariţia aces-
tei broşuri e urmărită de autorităţile
austriace, eu toată strâşnicia, pri-
vind ca o «crimă (ie stat», cetirea
:şi răspândirea ei. Autoritatea cen-
trală e foarte mulţumită, când cele
locale îi raportează că broşura dela Paris e. necu-
noscută în Bucovina, Chiar dacă ea ar pătrunde
în provincia ameninţată, mult rău n'ar putea produce,
fiind scrisă într'o limbă cu desăvârşire străină local-
nicilor. Totuşi în aceste : rapoarte e vorba şi de

I,A AI.BA IUMA, I K t'jif)

ŞT. CICEO. POP, 18O5—IQ33

Aceşti Români tineri înţeleg: «JVM CU vorbe, ci cu
fapte româneşti şi glorioase, Pe acest domn mort
prin trădare, toţi Românii sâ4 cinstim. Ghica Vodă
azi ne cere monument jacul din oase ; Deci do piu tra-
pe mormântu-i spada noastră s'ascujini» (Z>. î'elrino,

I,a mormântul lui Origore Ghicu).
•• •.'••.•'• • ;• Pri le jur i d e a r i d i c a « m n n u m e n t o
• ••".. ,'.'': din oase» se ivesc destule. I n rîis-

\>..'•'• '.'v.\ boiul pentru neatârnare voluntarii
bucovineni, ca şi cei ardeleni, îşi iui
partea lor de vrednicie. Bucovineanul
Constantin Popesctt e între cei tiititfii
căzuţi la Calafat, Aîţi veterani bui:a
vhieni sunt: Al. (îiui'giuviiii,
Glierghel, Partenie Siretism, Cili
vescu, I'iiniliaii Huîdtii, dar înui
Al. Chibici lievncaniil, unul clin ţ
taţii îngrijitori ai bolnavului
Euiinescu. Ca şi surorile lor
Ardeal, bucovineuccle adună ţîi
scamă şi bandaje pentru rJluiţii
mâni.

Acelaşi lucru, îu alte foruits,
se întâmplă. îu riisboiul balcanic ti i u

J,e-.

d i n
o l e
r o -

Astfel pregătită sufleteşte, Bucovina a ş -
teaptă şi ea cu nădejde ceasul izbăvirii. Acust ceasţ,
pentru ea, stmă cu două zile mai curând decât . p e n t r u
Ardeal. Prăbuşindu-se Austria la sfârşitul răsl:

• mondial, în timpul căruia Bucovina e când a
•unii <( ultranaţionali IÎ( «iperzeloşi», «Daco-Romani», ţilor, când a Ruşilor, ameninţată apoi mereu de b n n ~

'./ri?nmâiii lînPTî a. Ptn ; dele de haidamaci ale Ucrainenilor, ea c îti cele d i n-« E.omâni tineri »v etc.
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tirnifl, redată patriei-nmme prin armata română.
!U n Noemvrie 1918, divizia a opta de sub comanda
generatului Iacob Zadik intră în Cernăuţi, garantând
avutul, cinstea, liniştea, pacea şi propăşirea tuturor.

Marea adunare naţională a Românilor din Buco-
vina, chemată să dea istoriei lor noul curs, se tine
în sak de marmoră a palatului mitropolitan'din Cer-
năuţi. După ce preşedintele consiliului naţional, pă- mărirea asuM-
rintele Dionisie Bej an, deschide şedinţa, Iancu Pion- lorilor lor, şi că
dor, fost preşedinte al Partidului Naţional Român
din această provincie, având atunci şi atribuţii de

ca nişte muce-
nici, pe toate
câmpiile de bă-
tălie în Europa
sub steag străin
pentru menţine-
rea, slava şi

ei, drept răs-
plată, aveau- să

preşedinte de guvern, salutând şi el pe cei de'faţă, îndure mieso-
propune adunării următoarea moţiune: «Congresul rărea drepturi-
general al Bucovinei, întrunii azi, 'joi, în 15J28 No- lor moştenite,
eiiwrie 1918 în sala sinodală din Cernăuţi; izgonirea Hm-

considerând că, dela fundarea principatelor române, Ui lor din viaţa
Bucovina, care cuprinde vechile ţinuturi ale Sucevii publică, din
p Cernăuţilor, a făcut pururea parte din Moldova, şcoală şi chiar
care în jurul ei s'a închegat ca stal; din biserică;

Considerând că, în cuprinsul
hotarelor acestei ţâri se găsesc ve-
chiul scaun de domnie dela Suceava,
gropniţeîe domneşti deîa Rădăuţi,
Putna şi Suceviţa, precum şi multe
alte urine şi amintiri scumpe din
trecutul Moldovei;

Considerând că fiii acestei ţări,
umăr la umăr cu fraţii lor din
Moldova şi sub conducerea ace-
loraşi domnitori, au apărat de alun-
giţi veacurilor fiinţa -neamului lor
împotriva tuturor încălcărilor din
afară şi a cotropirii păgâne;

Considerând că, în 1774, prin
vicleşug, Bucovina a fost smulsă
din trupul Moldovei şi cu deasila
alipită coroanei Hubshurgilor;

Considerând că 144 de ani po-
porul bucovinean a îndurat suferin-
ţele unei ocârmuiri străine, care îi

MOEA1MTI
liieî, J8SO—)

desen de Buccvskl

AT/EXANDRU PIÎ'fHINO, iS 24—1898
Deputat în dicta provinciala a Bucovinei, uibilatru
f a c a f o f i r c t a f <ittt V i c i i a , l u p t f i t o ? p s n i m a i t t

IANCXI , 5 9 4
Preşedintele AOuuSril Naţionale a

Românilor Biicoviueiii dlu 191S

nesocoiia drep-
turile naţio-
nale care, prin
strâmbătăţi
s i persecuţii,
căuta să-i în-
străineze firea
şi $ă învrăj-
bească celelalte
neamuri, cu
cari el voieşte
să trăească ca
frate;

Considerând
că, în scurge-
rea de 144 de
ani, Bucovine-
nii au luptai,

Considerând că, în acelaşi timp,
poporul băştinaş a fost împiedicat
sistematic dea se folosi de LogăfUla
isvoarclor do câştig ale acestei ţâri şi
despoiat, în mare parte, de vechea
sa moştenire;

Considerând că, cu toate acestea,
Bucovinenii n'au pierdut nădejdea-
că ceasul mânluirei, aşteptai cu atâta
dor şi suferinţă, va sosi- şi că
•moştenirea lor străbună, tăiata prin
graniţe nelegiuite, se va reîntregi
prin realipirea Bucovinei la Mol-
dova lui Ştefan, şi că au mint
vecinie credinţa că marele vis al
neamului &e va înfăptui, când se
vor uni toate ţările române dintre
Nistru şi Tisa mtr'un stal naţio-
nal unitar:

Constată că ceasul acesta mare
a sunat!

Astăzi, când după sforţări şi jertfe uriaşe din
partea României şi a puternicilor şi nobililor ei aliaţi,
s'a» întronat în lume principiile de drept şi uma-
nitate pentru toate neamurile, şi când, în urma lovi-
turilor zdrobitoare, monarhia anstro-nngară s'a zguduit
în temeliile ei şi s'a prăbuşit şi toate neamurile în-
căkişale în cuprinsul ei şi-an câştigat dreptul de liberă
holărîre de sine, cel dinlâ-i gând al Bucovinei des-
robite se îndreaptă către regalul- României, de care
întotdeauna am legai nădejdea desroUrii noastre.

Drept, aceea noi, congresul general al Bucovinei,
hilmpând suprema putere a ţării şi fiind învestiţi
singuri cu- puterea legiuitoare, în numele suveranităţii
•naţionale hotărfon;

Uniea •necondiţionată şi pentru vecie a Bucovinei
•în vechile ei hotare pană la Ceremuş, Colacin fî
Nistru, cu Regatul României b.
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l,a acest vot al adunării naţionale române aderă
şi Polonii, prin reprezentantul lor, Stauislau Kwias-
towki, apoi Germanii prin delegatul lor, profesorul
Alois Lebouton.

Hotărîrea dela Cernăuţi e întărită şt prin decre-
tul lege din 30 Decemvrie 1918. In temeiul acestei
legi: «Bucovina, 111 cuprinsul graniţelor.saie isto-
rice, este şi rămâne deapururea unită cu regatul
României ».

Tot atunci apare .şi decretul-Jege pentru admi-
nistraţia acestei provincii. Şi aici, ca şi în provinciile
de peste Carpaţi, rămân în fiinţă legile şi ordonan-
ţele ce nu pot fi schimbate decât pe cale legislativă.
Bucovina are doi miniştri fără portofoliu: unul la
Cernăuţi, celălalt la Bucureşti. întâiul ministru român
peste Moina este Iancu Flondor, iar reprezentant al
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EVOLUŢIA CLASEI CONDUCĂTOARE
PANĂ LA 1S21

Clasa proprietarilor a format cea mai veche no-
bilime a Românilor, o nobilime teritorială. In di-
ploma dela 1247, prin care regele Ungariei conceda
cavalerilor ioanici oarecare foloase în Oltenia şi Mun-
tenia, se vorbeşte de «maiores terrae» din aceste
părţi, O scrisoare a papei dela 1345, când Statul
muntean abia se închegase, este adresată «tam no-
bilibus quam populari bus Olahis Romanis »,

Deosebirea între această, nobilime şi cea feudală,
este că cea din urma constituia uti atribut al per-
soanei, putea exista şi fără pământ şi nu se pierdea
odată cu feudal. A noastră, se câştiga prin dobân-
direa proprietăţii, cu singurele îngrădiri impuse de
regimul colectivităţii şi se pierdea odată cu ea. De
altă parte, siobiîitarea pentru valoare individuală mt
se făcea la noi prin ceremonia îtitroducerii în ordinul
cavalerilor, ci prin dăruire de pământ de către Domn.

îndatorirea principală a tuturor proprietarilor era
de a veni calări la oaste, pe proprie cheltuială, în-
soţiţi de câte a—3 călăreţi de fiecare sat ce stăpâ-
neau. Astfel a fost compusă strălucita cavalerie care
a pierit la Valea Albă. Numai la mari primejdii se
recurgea şi la oastea pedestră de ţărani. Proprie-
tarii erau aceia cari porneau la luptă pentru apă-
xatea moşiilor lor, care toate laolaltă formau moşia
cea mare, adică ţara. Dar ei aveau interes ca pă-
mânturile să nu le răniâe nelucrate şi de aceea şi
solicitau dela Domni scutirea de oaste a oamenilor
de pe moşiile lor.

Când Românii au constituit cele dintâi state uni-
tare, au împrumutat organizarea lor dela statele ve-
cine mai vechi;, 111 primul rând dela cele slave dela
sudul Dunării, de care de mult se simţiau mai apro-
piaţi, prin tradiţie, obiceiuri şi religie. Au împru-
mutat dela Slavii ele sud dregătorii le, pe care şi
aceştia le imitaseră dela Bizantini; au luat dela Bul-
gari, unde apare prin sec. al XIIT-lea, epitetul de
boier, care s'a dat la noi atât dregătorilor, cât şi
proprietarilor dintre cari se recrutau de obicei la
început; an adoptat dela Sârbi epitetul de jupan
sau pan şi pe cel de vlasteltn pentru, sfetnicii dom-
neşti.

Alături de nobilimea teritoriala se iveşte de atunci
aristocraţia sfetnicilor domneşti, cu şi fără dregă-

torii determinate. Aceştia formară, în statul unitar,
consiliul zilnic, obişnuit, al Domnului care ia toate
hotărîrile cu <s boierii lui mari şi mici 9, după for-
mula celor mai vechi hrisoave, fără ca toţi, fireşte,
să poată ii şi prezenţi. Numai în împrejurări extra-
ordinare se constată adunări la care iau parte şi
căpeteniile militare, adică principalii proprietari. O
diferenţiare deci, care se constată şi în statele bar-
bare din occident înainte de feodalitate şi pe urmn
căreia cei ce se bucură de favoarea şi încredcr&a
Domnului, sunt «slugile» lui, emu se mai zice ţi
Ia noi dregătorilor, vor ajunge, oricare ar fi originea
loî, să eclipsele importanţa de mai nainte a nobi-
limii teritoriale, a şefilor de familii cari formau, cu
toţii, sfatul micilor voevozi de altă dată.

Iu Muntenia, îu sec. al XlV-lea şi al XV-lea, mi
există decât epitetul de boier atât pentru dregători,
cât şi pentru proprietari. Numai în actele latineşti
ale voevozilor munteni se deosebesc «baronos et
mîlites terrae », In Moldova, în aceeaşi vreme, există
pentru proprietarii ostaşi epitetul de viteji, dela ung.
vitez = ostaş şi acel de curteni, pentrucă principa-
lele aşezări dela ţară ale proprietarilor se numeau
curţi şi pentrucă proprietarii se strângeau în vreme
de răsboi la «curtea» Domnului. Când izvoarele vecbi
zic că «mulţi viteji făcu Ştefan cel Mare», însem-
nează că a făcut proprietari pe ostaşii de rând, zişi
voinici, cari se distinseseră în lupte.

In această organizaţie iniţială, o schimbare adâncă
s'a produs în urma încercuirii Principatelor de către
Turci care, cu excepţia nordului şi uord-eatului Mol-
dovei, era completă la mijlocul sec. al XVI-lea,

Tributul, plătit încă din sec. al XV-lea, fu sporit
succesiv din cauza mezatului ce se deschidea Ia
Poartă de candidaţii la scaunele domneşti. Se adaugă
darurile ce Domnii se obişnuim sS facă Foiţii pentru
a dobândi scaunul, a se menţinea în el, sau a-1 re-
dobândi. Se cereau de Turci bani pentru plata lu-
crătorilor dela cetăţile şi lopătaţilor de pe corăbiile
turceşti.

Din sec. al XVI-lea Principatele devin « chelerul *
adică grânarul împărăţiei şi Turcii îşi asumă un dîept
de preempţiune asupra cerealelor şi vitelor dela noi.
Uneori, exigenţele depăşesc posibilităţile ţării şi atunci
marfa cerută trebue cumpărată. Alteori, marfa' tri-
misă se pierde pe drum şl trebue procurată a doua
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oară. Se mai întâmpla ca Turcii să ceară, pentru o
parte din produse, valoarea lor în bani.

Pentru satisfacerea acestor pretenţii tot crescânde,
se crează o droae de impozite, personale, directe şi
indirecte, zise <i slujbe » şi foarte nimerit «mâncaturi
de peste an». Din cauza exigenţelor turceşti, s'a
simţit trebuinţa de venituri tot mai mari şi s'a dat
o tot mai mare desvoltare fiscalităţii. Odată cu fis-
calitatea, sistemul răspunderii colective, care exista
din vechime îa afaceri penale şi chiar civile, se în-
tinde şi în materie de impozite. Proprietarii indivizi
răspund unul pentru altul, ca şi pentru colonii de
pe moşiile lor. Restrângerea libertăţii acestora este
motivată de acum şi de interese fiscale.

Capitalul apare şi 3a noi atunci în forma lui pri-
mitivă de capital de camătă, ce mi se caută pentru
învestiri productive, ci pentru consumaţie,, plata im-
pozitelor sau trebuinţele traiului, Cei cari au «banul»,
adică numerarul, tot mai necesar din cauza fisca-
lităţii, expropriază pe cei cari trec prin momente
de jenă financiară; ei domină şi econorniceşte şi po-
liticeşte. Camătă fac nu numai creditorii străini, dar
şi Domnii, boierii dregători, boierii proprietari, ne-
gustorii străini şi de ţară şi chiar feţele bisericeşti.

In aceste împrejurări are ioc în Principate o adâncă
prefacere socială.

In sânul nobilimii teritoriale începe, din sec, al
XVI-lea, un dureros proces de selecţie naturală ne-
miloasă, Inlăuntru aceleeaşi clase de boieri-proprie-
tari, se ridică unii şi decad alţii. Foarte mulţi pro-
prietari sărăcesc, pentrucă mi mai pot face faţă tot-
odată îndatoririi ostăşeşti şi impozitelor tot mai nu-
meroase; pentrucă apasă asupra lor sistemul lărgit
al răspunderii colective; pentmcă se întâmplă de
cad în robie şi trebue să se răscumpere cu bani grei.
In toate aceste cazuri, faţă cu raritatea numera-
rului, altă soluţie nu este decât zălogirea şi apoi
vânzarea ocinei. In asemenea vremuri de liberalism
feroce, când se aplică fără restricţie maxima «horao
homiui lupus», nimeni nu este cruţător, Cel puternic
abuzează fără scrupul de situaLia lui.

Aceste vicisitudini ale nobilimii teritoriale au avut
o adâncă înrâurire asupra forţelor militare ale Sta-
tului,

S'a ivit necesitatea de a uni pe micii proprietari
nevoiaşi, acordându-le uşurinţe fiscale ca să-şi poată
îndeplini şi rnai departe îndatorirea ostăşească şi de
a-i organiza astfel încât să existe siguranţa că vor
face faţă îndoitelor lor obligaţii militare şi fiscale,

Aceste gruppri, organizate de prin sec. alXVII-lea,
sunt cunoscute sub numele de bresle de slujitori şi
în ele au intrat, când n'au mai putut fi de sine stă-
tători, curteuii din Moldova şi similarii lor din Mun-
tenia, zişi de prin sec. al XVI-lea, roşii.

Tot o urmare a fiscalităţii a fost creşterea însem-
nătăţii aristocraţiei de dregătorii faţă de nobilimea
teritorială.

Dregătoriile Statului s'au completat treptat până
în sec, al XVII-lea. Până puţin după .tratatul dela
Cainargi din 1774, dregătorii se împărţeau în trei
categorii: boieri mari, boieri şi slugi. Boierii mari
erau titularii funcţiilor de sfat şi divan domnesc şi

al înaltelor demnităţi ale curţii, în total vreo 20 de
dregătorii. Boierii erau dregătorii imediat subordo-
naţi celor mari şi purtau aceleaşi titluri, dar în foc
de vel, mari, li se zicea vtori, al doilea, sau treti,
al treilea. De prin sec. al XVII-lea s'a luat obiceiul
că boieriile mari şi boieriile se confereau prin îmbră-
care cu blană, cu caftan, în prezenţa Domnului. In
fîne, epitetul de slugi, care în vechime se dădea tu-
turor dregătorilor, a ajuns să desemneze numai pe
slujbaşii inferiori; li s'a mai zis şi boiernaşi şi nu
se îmbrăcaţi cu caftan,*)

Dregătorul cel mare în slujbă era evident omul
care se bucura de favoarea domnească. lira scutit
de rinele impozite; obţinea scutiri parţiale sau to-
tale peutru colonii de pe moşiile lui; percepea o parte
din dările breslelor slujitoreşti de sub ordinele lui;
era solicitat şi răsplătit de oricine caută pentru sine
sau pentru ai săi un sprijin sau o caiieră; îşi sporea
patrimoniul cu moşioarele nevoiaşilor pe care-i îm-
prumuta pentru plata dărilor, sau cari se răscum-
păraţi dela el de pedepse; lua Î11 arendă impozitele,
căci măcar din sec. al XVII-lea «slujbele se vindeau».
In sistemul răspunderii colective şi ierarhice, cel ce-
plătea pentru altul se putea folosi de pământul lui.
şi în cele din urmă săi vânză sau să şi-1 Însuşească
pentru a se despăgubi.

Dar exista şi pentru dregător reversul medaliei:
împrumuturile forţate, pierderea favoarei domneşti,
schimbarea Domnului, duşmănia celui nou. între-
prinderea impozitelor mai ales era astfel sorginte
de câştig pentru unii, de pagubă sau ruină pentru
alţii,

Aceeaşi, în alte proporţii, era şi situaţia dregă-
torilor mici.

Cu vicisitudinile prin care a trecut astfel nobi-
limea teritorială şi cu importanţa dobândita de ari-
stocraţia de dregătorii, se înţelege şi noul aspect a!
sfatului ţării, al «ţării» legale. Continuă a nu fi o-
adunare populară, dar acum, la sfatul ţării, con-
vocat la ocazii solemne, proprietarii nu mai parti-
cipă decât prin şei'ii cetelor slujitoreşti în care sunt
grupaţi. Cuvântul« ţară» corespunde astfel, din punct
de vedere politic-socîal, cu t regnicola » din Ungaria.
de pe ia mijlociii sec. al XIV-lea: nu desemnează
decât pe privilegiaţi. In opoziţie cu «ţara» legală,
este «ţara» fiscală. Intr'adevăr, esenţa privilegiului
ţării legale este de a nu plăti impozitele după siste-
mul aplicat poporului de rând şi zis«cisla ţărănească»,
sau <i dajdiile ţărăneşti», sau, mai scurt «ţara»; pri-
vilegiul fiscal consistă tocmai în a nu fi «amestecat
cu ţara».

Nici un titlu de nobleţe ereditar n'a fost Ia noi
semnul exterior, transmisibil de-a-lungul veacurilor,
mărturia indestructibilă a situaţiei dobândite odată
de o familie, care rămânea apoi aceeaşi în ierarhia
nobiliară, independent de vicisitudinile ei ulterioare
şi de situaţiile incidentale ale membrilor ei.

Dar, dacă sistemul nostru legal făcea din fiecare,
generaţie făuritoarea propriei ei situaţii, exista

x] Vezi Itncic. Rom. I, Administraţia Centrală în Princi-
pate, pag, 272.



Si o
KNCICLOPEDIA ROMÂNIEI

1

tratatul dela Cuciuc-Cainargi din 1774,
de până atunci au fost des-

m<i;tt:nwi, era
dihiKi şi la noi

Au fost Domni, încă
fim s e . al XVI Meu, cuie
;ni auirdat (purecure pri-
vik-di fiilor de lioieri,
tl;i.r

t-ri:iiit.ir,i,

lini: A înectoat
zt: Jo nobleţe
a t..^t Cou-

ori'Lit, in
J>rilIU jn.îij:\t,lti;
aî XVIII ?.-.!. ICU-

c:.i l ifi*¥âii(l ;ist.ffl

- di; (iârî
\K- c.n..; Domnii ;mU'rinri
!c .iCcril;i-*r;î tie obicei
<lri'gât..ulilor in fuaoţie şi
le extinde şi la cei ieşiţi
sîiu sUijtv ji !a fiii IOT.
Cie;u«î catv^oiia nobili-
ară 3 o n^iinmiilor t, în
care cuţirinţk' pe urmaţii
b.-,:t.-ri1<--r iii;sti ţicattigoria
* îiui/'fsHlor ;> în c a r e
,i^:;u,'t [:f uruKjfu bo-
it-iikiT ri Ie acordii ţi lor

sratiri de im-

nu mai tei:utiti;iţttl decât
pe posîduicet ca o ultimă
tmpiil ;Î tagnioi boiereşti
şi nu acoidii nici o fa-
voare urmaşilor Iw-tie
şjloi. Această în
rănu:'. în trăsături ge-
r»rak', a«:«ii<şi jvânâ la
tleiiiinsarea prtvik-gîibr.
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fundaţi în categoria bo-
ernaşilor. AVCJII deci
acum, boieri de două
clase şi boiernaşi.

După vreo so de ani,
se face însă o diferen-
ţiare. In sânul dregtt-
toriilor de clasa întâi,
se dovedesc cele privi-
toare la interesele prin-
cipale ale Statului, echi-
valentele ministerelor
moderne şi care avuseseră
totdeauna o mai mare
importanţă ; f i indcă
aceste dregătorii nu erau
pe atunci decât cinci,
grec. penele, titularii lor
au format protipendada,
La sfârşitul epocii fana-
riote, aceste dregătorii de
starea întâi ajunseseră a
fi vreo io în Muntenia,
vreo 6 în Moldova; ti-
tularii lor îşi aice au
«fraţi» şi numai ei pu-
teau purta barbă. Astfel,
în preajma anului 1800,
deosebim : boieri mari
sau protipendadă, boieri
de două clase şi boiernaşi.

Dacă exceptăm câţiva
indivizi, români sau stră-
ini, cari au reuşit inci-
dental să se ridice până
la dregătoriile cele maxi,
acestea eratt monopoli-
zate, în pragul sec. al
XIX4ea, de vreo go fa-
milii în fiecare Principat,
care formau o adevărata
oligarhie, sub numele de
protipendadă. S i tuaţ ia
preportderantn a unora
din aceste familii data
numai din sec. XVIII-lea,
a altora însă din al
din
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Patima luptelor pe de o parte, neştiinţa pe de
altă parte, au făcut să se formuleze atunci tot felul
<lo păreri greşite şi chiar contradictorii despre ori-
ginea şt evoluţia boierimii în trecutul românesc.

Astfel, eotifunclându-se protipendada întreagă cu
unii oameni «mi de jos cari intraseră întâmplător
în rândurile ei, i s'a aruncat epitetul dispreţuitor
tle grupare tic parveniţi.

S'au opus apoj protipendadei îu special şi boie-
rimii 111 generai, categoriile xise neamuri şi umanii,
privite ea reprezentând nobilimea cea veche, dar
scăpătată, n ţării. Decât, neamurile şi mazoiii, ca
nişte categorii nobiliare aparte, nu datau decât dela
Constantin Mavroeorclat, (Jiu prima jumătate a sec.
u 1 XVJM-leu ,si cuprindeau, de atunci încoace, pe
urmaşii râmaşi fără boierii ai boierilor, fie de ţară,
fie străini.

Mai mult, măcar din a 2-a jumătate a sec, al
XVIII-lea, KG constată obiceiul Domnilor de a
erou mazali şi neamuri, dintre oameni de rând, cari
nu arau urmaşi de boieri, dar cărora voiau să le
acorde privilegiile respective. . . ,

Organizarea economică şi socială a Principatelor
u fost .săpaţii dda temelie i'le influenţa occidentală,
caro a pătruns la noi de când Turcii, clela tratatul
di/i Ciirlovăţ încoace, mi fost siliţi să restitue treptat
creştinătăţii cuceririle: lor,

In special, ideologia franceză a sec. al XVIII-lea şt
si. nunei revoluţii a pătruns la noi, pentru a fi inter-
pretată în sensuri diferite, prin cărţile franceze acce-
sibile câtorva, prin emigraţii adăpostiţi la noi, prin
agenţii diplomatici şi emisarii republicei, prin ne-
gustorii cari porneau (lela noi îu apus pentru tre-
burile lor, sau cari veneau de acolo la noi, în sfârşit
priit intelectualii greci şi feciorii de boieri cari au
învăţat. îu şcolile mai apropiate sau mai depăr-
tate, alo apusului. Centrul de propagandă era la
Bucureşti.

Intr'o privinţă, influenţa occidentală s'a repercu-
t a t 3a fel asupra tuturor claselor sociale: a redeştep-

tat în toate simţul naţional, care lâncezea de când
învăţământul îmbrăcase haina elenismului. Noţiu-
nile de patrie şi patriotism, pe care acest învăţământ
le propovăduia mereu, în şconlă şi prin reprezeutaţii
dramatice, în folosul elenismului, au fost transpor-
tate în domeniul aspiraţiilor naţionale româneşti şi
astfel s'a reluat tradiţia boierilor cronicari.

Boierimea se îndeletniceşte cu traduceri; un mate
număr de şcoli româneşti răsar pe moşiile boierilor,
ridicate şi întreţinute cu cheltuiala acestora; chiar
arhiereii greci sunt luaţi de curent şi tălmăcesc în
limba ţării cărţile bisericeşti.

Când I,azăr a venit în Muntenia, terenul era
pregătit pentru înţelegerea laturei naţionaliste a
învăţământului său, care a şi fost sprijinită de bo-
ierime, ca şi şcoala lui Asaclu în Moldova, în pline
domnii fanariote,

In alte privinţe, ideile occidentale s'au oglindit,
fireşte, îu mod diferit în clasele noastre sociale.

Protipendada, care monopolizase conducerea Sta-
tului, ţinea negreşit, ca orice stare socială la privi-
legiile ei, şi-şi apăra interesele. Considera că prin
avere, cultură, educaţie, i se cuvenea să ramâe la
cârma.

Averea ei era rezultatul concentrării proprietăţilor
din cauza fiscalităţii, Cultura, care se constată la
atâţia membrii ai ei, o dobândise prin dascălii greci
şi apuseni din casele boiereşti; educaţia, manierele,
rafinamentul, prin contactul cu străini de seamă ce
se perindau pe la noi şi prin călătoriile în apus. Cu
Fanarioţii din jurul Domnilor, cu care a fost acu-
zată de a fi pactizat, avea aceste puncte comune şi,
derivând din ele, vanitatea şi oarecare tendinţă de
cosmopolitism, de atracţie pentru clasele înalte şi
saloanele elegante străine, de distauţiere faţă de
celelalte clase naţionale.

Dar, conservatismul boierimii mari conducătoare,
încă din vechime cât şi după ce sJa restrâns la o
oligarhie- de câteva familii, a fost temelia patrio-
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tisKuilui fi uiumtistabi!. Naţionalismul sau _ patrio-
tismul t-»ti! pretutindeni şi totdeauna, expresia legă-
tutii dintre inU-rcst-Ie diferitelor categorii sociale şi
inu-ro-iil Statului. Atest sentiment este deci mai pu~
U-riitc l:i acele (.-lase care trag cele mai multe foloase
din org.uiizLiţiit de stat existentă, pe care au deci
intertă s'o păstreze. Când o singură clasă sociala, ca
lâ noi boit-rinu-a, ilumina hrtr'rm stat. interesele Sta-
tului a- confundă cu ale ei. Aveau boierii, îii mod

iLtiv «sugestia pământului şi a morţilor lor »,
frumoasa expresie a lui Maurice Barres. Patria

pentru ei, —ca uita ikit-A pentru nobilimea
tL'rit.trialu care o apărase cu sângele — datinele şi

adică privilegiile, moştenite. Păstra-

însemnează atunci dreptul rezervat boierimii n a ţ i o -
nale de a deţinea şi, fireşte, dea abuza de p u t e r e .
Este un naţionalism mai mult negativ, dar este n a -
ţionalism. In Muntenia, protipendada este aceea care ,
îngrozită de caracterul social pe care mişcarea lux
Tudor Vladimirescu 1-a avut la început, a t ransfor-
mat-o în naţională, convingând pe Tudor că n u m a i
administraţia fanariotă era cauza tuturor suferinţelor

tării. . , ,
Fată de curentele liberale venite din apus, proiecte le

de reforme întocmite de protipendada în p r e a j m a
anului 1821, se caracterizează prin aceea efl,*] pe
de o parte, proptin stârpirea a diferite abuzuri derî v i ind
din sisteme administrative şi financiare învechite,

\T \ * M H II[ II i«^— HJ7 CU DOAMSA. ŞI FIUT, W l — MAI TÂRZIU MIHNIU TURCITUI,
Ifcrfu Bsiar Usmc tom&ucţtl în RisaTHul urtoflox

rci auttjnttîuiei pri i ţ i , astfel înţelese, a fost firul
taş cart- i-a călăuzit constant când era ameninţată
de competîţHk rivale ale vecinilor puternici. De aceea
SK | i plăsmuit, in ajunul tratatului dela Ciiciuc-
Caînanp, prtiinsde texte ale capitulaţiilor noastre cu
P<«rta, care KU format, în ejwa de renaştere, te-
snelsa iiivt-iidîeărilor naţiimaîe.

AtitMKitîît l^icrimii faţă de Greci, încă din sec.
XVI M-estica tf-tastiL-l. Sfetnicii greci ai Domnilor
ş-e aritiirciu da datini şi privilegii, pentru a organiza
fi.s,..,i!if;itea impusă de exigenţele turceşti şi mai eraţi
şi Wfte t?on«»(Miţi nedoriţi la dregâtoriile tot mai
rayjnte alt: ţârii. Sentisnentul anti-grecesc n'a părăsit
f.K-iienmf.i t>-ri(tiu::\tv>aie niti când a devenit o oligarhie.
IV^ip™<iaiîa îiitîebuinţează chiar, la începutul sec!
XIX, termenul «le patriotism {>entru a desemna uni-
rea Trierilor tic ţară îtnrwtriva celor greci. Patriotism

iar pe de altă parte, că voiesc menţinerea t u t u r o r
privilegiilor, dar, dacă s'ar putea, numai p e n t r u .
boierimea cea mare, pe care o privesc oarecum c a
pe singura legitimă. Trebuie recunosut că era î n t e -
meiată observaţia asupra căreia protipendada i n -
sista mereu, că cu cât numărul privilegiaţi loi e s t e
mai mare, cu atât sarcinile statului apasă mai g r e u
asupra celor rămaşi, mai ales asupra ţărănimii.1! D e l a
nnii membrii ai protipendadei au pornit însă, a t u n c t >

şi propuneri de renunţare la unele privilegii şi c h i a r
de «obştească legătură în contribuţie».

Ideile democratice, protipendada, în genere, le-a
respins cu hotărîre. Participarea altor clase la c o n d u -
cerea Statului, i s e părea inadmisibila. Numai fa-
miliile puternice şi luminate le socotea în s t a r e a&.
se călăuzească mai de grabă de interese generale.
Boierii neatârnaţi prin situaţia lor se priveau ca s i n -
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depozitari ai fericirii naţiei, Totuşi, iarăşi din
sfuuil boierimii mari s'au făcut la 1821 şi propuneri
d e o adunare obştească, la care să participe şi depu-
t a ţ i ai judeţelor, cu misiune fie a stabili impozitele
!?i d e a întocmi bugetul.

>»
I n sânul boierimii secundare existau diferenţieri,

•oare însă mi derivau din rangurile oficiale, ci din
<li v e r i t a t e a origi-
nii, avi'fii, culturii,
i'dufiiţk'i, mediului
ş i r i ' l i i ţ i î l i i v s i i c i i i l i ' .

l ' n i l .si ' l i i l ) ) ţ ! ' ; ! ) l I D i i i

U|n'c>|>iiiţ.i (ie p m t i -

I K ' I K I I K I U , alţii n u d

ili.'jiilrtiiţi de eu.

.Boiwimea senm-
<laiă avea aproape
aceleaşi privilegii ea
şi cea mare. Deose-
birea fundamentală
cui că diji a 2-aa
j u m ă t a t e a sec. al
XVJII-lea, u n e l e
dregătorii mai în-
,st>i!iiîat(: alt' statit-
lui fuseseră deose-
b i t e de. celeialte şi
monopolizate, ci e
fapt , d« ttu mîtmtu-
•cluu de familii, cure
exercitau astfel un
p a t r o n a t asupra bo-
ieri mii secundare,
fiiîiflciidccle depin-
deau funcţiile şi fa-
vorurile. Aceasta si-
t u a ţ i e subordonată,
c-tirt' derivase clin-
I T ' O jJiftfjJorJl'fitc tiu
avore, era firesc sil
p a r ă nestifeiită mai
ales acelei părţi a

ACT I)B T,A. MI1IM VITEA7,Ur, DIN & AUGUST

c a r e era Conştientă
<Ie ci oricine, cultură
ş[ neatârnare mate-
riahi, oe puteau ri-
valiza cu ale proti-
pendadei. De aci pu-
t e a naşte dorinţa de
egali/.are de drepturi a titularilor tuturor dregătoriilor
« m : , panii la tnthttiil din Cticiuc-Oftiiuirgi, formase boie-
i'iniea cea mare. Totuşi neast curent specific nu se întâl-
neşte dee&t la boierimea secundată a Moldovei, unde se
niiuiitestă îtică din primii ani ai sec. XIX. Explicaţia
se găseşte în influenţa polonă. In Polonia, îutr'adevăr,
ideologia marei revoluţii francezo fusese adoptată de
a ş a /.isa t şleahtă», adică nobilime măruntă, care
credea cii va avea de câştigat, clin aplicarea ei, îm-
potr iva nobilimii celei mari, I n Moldova, curentul
ajunsese destul, de puternic pentru ea Rusia să ţie

seamă de el în. aşezământul dat Basarabiei la 1818.
Bxpresiunea desăvârşită a aspiraţiilor boierilor se-
cundari ai. Moldovei, ale «cărvunarilor» sau «cio-
coilor i>, cttni îi poreclea, în deridere, protipendada,
se găseşte în «constituţia» întocmită de ci la 1822.
După cum revoluţia franceză,. cu toate declaraţiile
ei despre drepturile omului, întocmeşte, cu excepţia
aceleia dela 1793, constituţii eensitare şi proclamă

«egalitatea îtiniu-
tea legii D, de care
numai Imrgheximeii
avea să profite, tot
a s t f e î cărvimarii
moldoveni traduc,
cum s'a observat de
curând, îu consti-
tuţia lor declaraţia
de drepturi fran-
ceză, dar întocmesc
o organizaţie de
s t a t în favoarea
boierimii secun-
dare.

In Muntenia, în
lipsa influenţei po-
lone, acest curent
specific nu se întâl-
neşte, Se aud nu-
mai plângeri dela
urmaşi de vec l i i
neamuri, că siHit
uitaţi prin provin-
cia lor, pe când oa-
meni noi şi greci
sfint cinstiţi cu caf-
tanemai însemnate,
Nemulţumireaboie-
riraii secundare de
aici o va îndruma
nmi de grabă spre
liberalism,

Ceea ce se con-
stată deopotrivă la
boierimea secun-
dara îu amândouă
Principatele, este
spiritul de facţiune
de frondă, caracte-
ristic mişcărilor re-
voluţionare france-
ze. Avem în amân-

două Principatele, dela sfârşitul sec, XVIII, im
# AxCa franţuzesc», de răzvrătire, care se manifesta
în cafenele, cluburi şi chiar asociaţii masonice, în-
dreptat contra autorităţilor în genere şi contra gre-
cilor în special, pe care-1 denunţă Domnii şi care
nelinişteşte protipendada. Termenul de «francma-
son », pe vremea lui Mavrogheni, se întrebuinţează
în înţeles de turburător şi intrigant, iar cel de
«filfiaon» este o stâlcire a primelor cuvinte din cân-
tecut revoluţionar ce se auzea şi pe la noi: «Vive
le son du canon I»,



ENCiCI.OVRDÎA ROMÂNIEI

EB.lSCilH'KAÎît" ŞI VAMIUA SA

Şi din rAndurile boierimii secundare se ridică, în
;3:iK![i!lfi;si i'iincsruitvîe. glasuri pentru a deplânge
:w!,uta pojarului iîe jos, dar mi se fac propuneri nici
>k- tettângtie ;i privilegiilor, nici de participarea
altei d;i>« decât rxitrimea la conducerea Statului. Un
uniat este bf.k-rul moldovean Yasile Mălinescu care
cel dintâi, la iHf-f, vorbeşte de împroprietărirea ţă-
rarjlor-

Cât priveşte boiernaşii; ci îţi vedeau de treabă prin
jijiifcţek lor. Iţi cultivau moşia ţi uneori pe cea ve-
cinii a vre-umii boier mare, erau aprigi în apărarea
hfi'arelor îor. gata a umbla prin judecăţi, nu tot-
iîeaiina respectuoşi şi <Ie Hotarele veciniilui. Aveau
ţi *s « t e care privilegii, obţineau rîela boierii mari
s!uif>i' '•;*;i!i> ţi concesiuni mărunte de venituri pu-
bîîcş;, t<jt atâtt-a prilejuri de a-şî spori gospodăria.
Unii din ti, în >furşit. st» ridicau Ia Iroieiiite .secundare.
»jâmlut lor nu îuttgca până la egalizare (ie drepturi
cu b»>!«imta a-a mare, dar. prin chiar situaţia lor
«lÎjfiKÎiKjat't, Uh-ea de dtjfiînţare a privilegiilor le
putra tkvtni mai ufor accesibilă.

O cli-j burgheză, in «ns ticcideiital, nu s'a putut
însă tViinii la noi, mai întâi ţjentrucft nara avut
ftîi'Jjttitate ţi tiîci interesele economice ale boierimii
tiG;i.-tu» nu stăix'au. ca ale feudalităţu apusene, în
v\i'e,i inîrîe-*î.ir iK-ştiistozimii; apoi, jientrueă porţile
îrtiivsirjiiî im fff-t iu continuu larg deschise negustoriinii
ÎM,:.itt>, iiiţ,; tutuţî firesc ca principiile revoluţiei
sr,ir:iva- NI fi gâ~jt în rândurile- negustori mii -mai ră-
iiirita Ante i:-ii, care venea în contact cu ideile apit-

«ene fie direct, fie prin şcolile greceşti, un e c o u .
potrivnic privilegiilor fiscale şi politice boiereşta _ <le-
care nu beneficia. Acest curent s a accentuat apoi m
Muntenia, dela deschiderea şcoalei româneşti a l u i
Uzfir încoace, când un învăţământ cu tendinţe l i -
berale a devenit accesibil şi micii negustormii şi m e -
seriaşilor din ţară. .

Titlul de doctor în medicină şi filosofic dela U n i -
versităţile apusului, se bucura, încă dela s i a r ş i t u l
«ec XVII, de o deosebită consideraţie în lumea gixr-
cea^că pi'în Principate, în timpul cârmuirii fEinii-
riote se'acordau medicilor multe din privilegiile -Şi
onorurile boierimii. Mulţi şi-au părăsit profesiune:»
pentru a intra în dregătorii, Cu atât mai unire i.-m
meritul acelora cari renunţând la ayantagiik' m i i i
înseninate, materiale şi onorifice, ale carierei t l rega-
tonilor, puneau mai mult preţ pe valoarea socială a
ştiinţei lor, pe care o numeau « divină ».

Aceen.şi observaţiune este valabilă şi pentru dascăl i i .
fruntaşi'dela şcolile cele mari greceşti din P r i n c i p a t e ,
cari rămâneau credincioşi unei profesiuni pe c a r e
puţini boieri erau în stare s'o preţuiască, după cu 111
constată, la 100 de ani distanţă, D. Cantemir şi
Dionisie Fotiuo.

Pentru aceşti idealişti, câştigul material era se-
cundar, iar onorurile nu le păreau îndreptăţite^tlccfit.
când veneau să încunune valoarea individuala. XJ11
hrisov dela sfârşitul sec XVIII, vorbeşte de cei cari d i n
«iubire de cinste» caută « a se pricopsi la învăţătură, o-
pe când alţii «din iubire de slavă » voesc a ssi c â ş t i g e
dregătorii». Ei şi-au îmbogăţit învăţământul, în t o t .
cursul sec. XVIII, cu ideile filosofice occidentale, î n t r u -
cât le deveneau accesibile. I,a Bucureşti, în p r e a j m a .
anului 1800, şcoala grecească dobândeşte o n o u i t
strălucire, mulţumită unor dascăli însemnaţi cari a u .
îmbrăţişat cu căldură ideile marii revoluţii. I n s c r i e -
rile lor se găseşte, deopotrivă, critica privilegiilor c a r e
n'au ca substrat meritul personal şi preocuparea de-
îmbunătăţirea soartei materiale şi morale a ţăranii ni i..
Ei lasă o adânca impresie în sufletele tinerilor l o r
auditori. Unii diu aceştia sunt din boierimea coti.
mare conducătoare şi vor deveni în curând s tegar i i
ideilor liberale din apus. Alţii sunt din clasele u i n i
modeste şi uşor accesibili, fireşte, ideilor nouă. I , u l
Tudor Vladimirescu însuşi, principiile marei revoluţi i ,
i-au fost inculcate în bună parte, de nişte elevi u i
dascălilor greci de searaă «in Bucureşti.

Aceeaşi influenţă a fost continuată, tot în Muntenia,,
şi asupra unor straturi tot mai adânci ale soc ie tă ţ i i r

de şcoala românească a lui I^azăr şi a u r m a ş i l o r
lui, munteni şi ardeleni.

Iată dece în Muntenia, spre deosebire de Moldova,.
nemulţumirile poporului de jos încă dela 1821, i m .
şe manifestă numai prin răscoale ţărăneşti, dar şi.
în scrieri ale cărturarilor ieşiţi din rândurile lui,,
trecuţi mai întâi prin şcoala 'grecească, npoi pri i)
cea românească a lui I/dzăr şi trimişi, unii, la 1820,.
de boierimea cea inare, să-şi desăvârşească studiile-
la Universităţile din apus. Ei vorbesc, ca şi foştii
lor dascăli, de acei o blagorodnici», adică pr iv i le-
giaţi, cari se fălesc ca se trag «din naştere trupească,
dm cutare şi din cutare» şi cari cred că bo iereş te .
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(i acela, care poate srt înjure ]>c cel mai mic când va
voi», pe când în realitate boier «este omul care se
arată mai de folos compatrioţilor săi». Concluzia lor
este că fiecare trobue sa poată
ajunge la cele mai înalta ni-
ttuiţii «prin învăţătura, HÎ-
linţa şi vrednicia sa ». Ki iţii-
HCSC nedrept că «dajdiutrebue
s'o plătească ntiniai ţăranii
proşti» si constată că treaba
boierilor este « să stoure.îi pe
Noni/iui ».

RK\OI,1IŢ1A MU TU.DOR
V1,A1>IM1"RKSCU

Revoluţia grecească de.la
iHzi n'ri fost decât isbucni-
rea mai violentă a unor ma-
nifestări, mult mai vechi, ale
dorului de emancipare al creş-
tinilor din Balcani, ca şi din
Principatele române, de sub
stăpânirea turcească, dur ce
se poate urmări încă clin
vremea lui Mihai Viteazul şi
care crea înlre loţi asupriţii
o solidaritate pecetluită, prin
credinţa lor comună, mlo-
doxă. Un ecou al accslor vechi
aspiraţii, a fost complotul
dela :i79<i al Ini Riga. In pro-
gramul sau publicul:, în gre-
ceşte şi nemţeşte, de d-1 C.
Auiuntos (Anecdota entrata
])eri Ui#1 Velestiuli), proj.ţrnn]
totodată naţionalist: şi ultra-
ilemoerutie (vrea votul uni-
versal, [), 58), se poate citi
((), 50); «liitlfţiirul trulmc! sil
,se mişte erttul (îreeul .nuferii
şi la fe! acesta pentru acela,
şi jimrmdoi pentru Albanezi
şi Vhilii i). Aeelaş plan de
coaliţie ;i ('recilor, Sârbilor,
Huiturilor şi Românilor, n
fost reluat de Const. Ipsilanli
la IHO;J, Kra vorbii, înefl <le
atunci, de a uni, cu ajutorul
nisesc, Ionii' acele neamuri,
contra Turcilor. In sfârşit
«eteria», adică « asociaţia D,

ee urmărea, este astfel definit
<le cunoscutul istoric francez.
Kinile liour^cois, în vnitcii
an « Mămici liistorique de poli-

]). f')(i;j: «inspirată clin doctrinele revoluţiei
din 11poMl.olul.ul lui Kijţu şi ni hii Cnmi pe meleaguri
străine, la lluciireşti, Odi'fui, chiar la Moscova, eteria
a doljAndil. în Huletmi 11.11 rnl coiiiuopnlit, 1'roKi'auutl
ei vru *tmi«'« nnunia « intimii- crusliniJor din

IIAHAHAII l l l t M N U l , 'J'Aml
1'1 iiu-.\ ilt'ln uiAnn»Urra Ihirv

IMi]i,"i N. lorm: l'ortti'ti'k' liuntulliir

riul turcesc», i'/.ţţomrcu. Turcilor iSiri Kuropa, prin ri-
dicarea generală :\ tuturor raselor indigene «.

Un asiMiienea program mi sta |niu uiinu- în calea
aspiraţiilor nimuiieşli <U' e-
iiiaiicipiire ilc sub stăpânirea
turcească, munîfcsliilo de mai
mulli' ori, i-luiii1 hi vremtui
l'iiiiîiiioţilor,

Nn era wir)»K de a «Hiiţuni
sliipânirea grecească în l'iin-
eipnte, cum s'u răslulniacil
hicrul, de i'iică, diijtă intrarea
Turcilor în rrimi]>al<> coiiliii
eteriştilor, în scopul de. ii ucjţa
orioc înţelegere cu (K'eşt.ia.

l'rofţratuul «teriei era însă
secret, căci pericolul ora uiareh

şi mcmlmiei erau legaţi prin
jurământ să lupte pentru în-
făptuirea lui. Au putut deci
să fie adepţi ai eterici cei
câţiva Români cari, primiţi
în Hanul ei, i-au cunoscut
adevăratul ţol. Astfel au fost.
iiiitropoliţii VeniiiHiin Costaehi
şi i'biar 1 lionisie l.upu, ('.:i •
);<>l<' l ' i i fmrtivK'ii i i i i , l o r d a e b e

K I O I V M ' U , | l i i i i<-u l î o l e s r n , CIri
ytutv. ]!;tlc:tttLf, M i l i i t i ţ ă l-'illi-
]H'Keu, t o ţ i b u n i r o m â n i , f ă r ă
a mai vorbi de episcopul Ila-
rion sil Ai'ifeţiiihu,

Tudor VUuliniirescu luptase
cit troiam sub steagurile ru-
seşti împotriva TiiTcilor, Fu-
sese rănit îiitr'o hiptă Ui Ca-
lafat la 1H11, odată cu Ion
Solomon. Se împvictenine cu
cjipitiiiti! Hatţi J'rfKlan, :i>i-
rnitiie Maccdonsdii, Gbeorgbe
Olinipiotul. Când nvea Mă cieii
lupte cu Turcii, HI:
ne spune unul din
săi.

Iţra luminat relativ, faţă
<ie clasa din care ieşise, Scrierea
Ini era curentă: ştia iţruet'Şto!
fusese Ui Vieiiu la T Hr ĵ, din
însărcinarea prietenului silii
din tinereţe, boierul Nicolac
Giogoveaim, Natură mandra,
suferea tiu .situaţia ini swinln
subalternă şi era pornit ^ă se
facă exjiiMieutul suferinţelor
nuci clase Întrebi usujniite,
îutr'uu sistem de- eârniuire
adânc viciat. «Vorba lui pu-

ţinii (era) şi totdetuimi (sta) \K ^tlndurl,.., (iar
uneori) si'ifyu etlte o vorbă disperaţii lunipru tiiank-f».
Ştefan Rearlatl)ăHcrilese.u, cnr<; a cunoseut. pti 'l'udor.
/ici? şi el că era iilftr, de iubitor de procetw îm-ftl"

etîitiii; brAli*, ora Mei't.T, potaie, cri-

tovarăşii
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BUCtfKUŞTII DIN HlţC, XVII INTTA'UN DI{COR IMAGINAR
Gravurii publicaţii în I,i|i5ca la 1717. CQI. Academici ltom:1iie

ti când pe toată lumea şi mai ales pe funcţionari
•4 ca şi cam, dacă ar fi fost în locul lor,.ar fi făcut
mai bine»; De aceea nu era iubitele ei, căci nu-i
cruţa.

De curând s'a publicat un document preţios
prin aceea că ne lămureşte asupra punctului
esenţial al cererilor lui Tudor. Este raportul din 27
'I'ebruarie •—10 Martie al ambasadorului celor Două-
Sicilii la Constanţinopo), către guvernul său: «Tu-
dor Vladiinirescii a declarat că n'are alt scop decât
•de a curma abuzurile introduse în administraţie şi a
înfrâna ex torsiunile Domnilor, contra cărora se
•plânge toată provincia, cerând instalarea unui Domn
naţional.-», Aşa dar, prima exprimare, la 1821, a
acestui vechi dorinţe- dela Tuâor a forhit. Ea nu era
.de altfel în opoziţia cu ţelurile eten&î, ci numai cu
ambiţiile câtorva familii fanariote, o deosebire fun-
•damentală, care nu s'a făcut în deajuas.

Având astfel dovada că Tudor ceruse încă de
atunci Domn pământean, putem crede că. tot de
atunci formulase şi celelalte dorinţe de care vorbeşte
Ciorami: o miliţie naţională de 12.000 oameni;
fixarea dărilor pe şapte ani de către'o «obştească
.adunare a ţării i> şi iertarea pe trei ani a tributului
către Poartă.

Din Padeş, de lângă Tismana, Tudor dă şi cea
•dintâi proclamaţie a sa, ce treime să fie tot dintre
20—25 lauuaiie, către poporul din Bucureşti şi din
•celelalte oraşe ale ţării. In această proclamaţie nu
menţionează pe Greci: «Veri de ce neam veţi fi,
nici o pravilă mi opreşte de a întâmpina râul cu rău...
Balaurii cari ne înghit de vii, căpeteniile noastre zic,
bisericeşti şi politiceşti, pfină câud să-i suferinţa ne
.suge sângele din noi .. Vechilul lui Dumnezeu,
prea puternicul nostru împărat, voeşte ca noi să
trăim bine.. . Să pierdem pe cei răi,... şi să se aleagă

căpeteniile noastre care pot să fie buni,, , Veniţi,,,
cu amie..., cu furci de fier şi cu. lănci, . , imde veţi
auzi că se află adunarea cea orânduită pentru binele
şi folosul a toată ţara... Numai averile cele rftu
agonisite ale tiranilor boieri să se jefuiască,.. »

Ideile sale, Tudor le reînoeşte în scrisoarea dela
28 Ianuarie către clucerul Costaclie Rallet, isprav-
nicul de Mehedinţi, «Nu vă ajunge că i-aţi prădat
şi i-aţi despuiat până când a rămas ticăloasa ţară
mai goală decât morţii... Ci iarăş zic: să ştii că eu
sunt cel mai bun fiu al patriei mele şi dela Bucu-
reşti până aici am venit tot prin oraşe şi sate şi
nimeni nu s'a supărat de nimic.., Dacă voeşti
folosul de obşte, vino împreună cu toţi boierii pă-
mântului ca să ne întâlnim.,, Norodul cel ara şi
fript de către D-voastră este amărît şi înfricoşat
asupra-vă şi numai pricină caută»,

Asemenea rostiri nu contraziceau cu nimic ţelurile
eterici, dar erau de natură să arunce groaza în clasa
conducătoare, şi mi fără temei,.

Că Tudor Vladimirescu el însuşi a fost eterist,
pentru aceasta sunt mărturiile contemporanilor, in-
timi chiar ai lui. Constantin Izvorauu spune că- Tu-
dor «dela o vreme încoace, când venia Ia Bucureşti
trăgea la Samurcaş,.. Muscalii căutau mijloace să
ridice o revoluţie.,. Samurcaş era în înţelegere cu
consulul rusesc şi-i spunea că nimeni mi poate să
ridice revoluţia dincolo de Olt decât numai sin getul
Tudor, pe care-1 şi duse la consul. Ce i-o fi vorbit,
nu ştiu, dar într'o noapte îi dădu 25 arnăuţi de sub
comanda lui'Hagi Prodan şi a lui Macedonscbi şi
Tudor plecă», Cioranu arată şi el că «Tudor, în Bu-
cureşti, unde avea procese, cunoştea propaganda
Grecilor şi că, deodată, chemându-1 Samurcaş, epis-
copul de Argeş llarion (Gheorghiadi) şi al Râmnicu-
lui Galaction (tot grec), l-au rugat să se ridice



VIAŢA POMTICA. A ŢAlUI "ROMANEŞTI Şl A. M.OT,nOVi:U 817

împreuna cu pandurii ce va putea aduna, încrediuţân-
<lu-l că vine armia ruseasca şi că această mişcare a
Românilor va fi pentru niânluitea patriei lor», Chi»
riac Poposea spune că Tudor, la Bucureşti « s'a con-
fbrnifit şi el nitr'o glăsuire; cu eteria Grecilor»). Zilat
Romanul scrie şi el că la moartea lui Alecu Vodă
Şuţu «s'a isco-
dit rebelie ...,
o adunare de
străini, cei «mi
mulţi [treci, niiş-
•câud luciu! a-
<vsta pi; taina
şi unitul cu dân-
şii fi pe un Tu-
dor sluger. ..
ce-i zicea şi VUi-
diuiirescu», Na-
tiraRâinnîceamt
socoteşte şi el
că Turlor a ple-
•cat din Bucu-
reşti «.să raz-
vr fi ţeastă ţara
pentru lege (adi-
că credinţă), în-
văţat fiind du
Pini». Ştefan
Searlat Dăscă-
lescu, care a
cunoscut pe Tu-
dor, îi ealificit
<lo «creatura
rusească, trimis
să insurtîcţiono
r,Q ccifc eritei ja-
doţ:« de peste
Olt.,; l-au ules
capii revoluţiei
şi Pini». Kte«
ristul înold»-
vBsm Nicolaclie
licisctti- Rozno-
vîimi spunea lui
Boisle-Comte la
iH;̂ (,, oă fl.Tp.si-
lanti dădu sem-
jiiilul !ji Vladi-
iiiirescn se ptisc
în fruntea niiş-
-cîîn'j intmteiiG >),
Colonelul Ion

Ion Gliicsi ştia şi el că Tudor a fost eterist. Şi mi
citez decât izvoarele romaneştiJ),

Cred că sunt dovcv.i concludente, dar caro, după
socotinţa mea, dat fiind adevăratul scop al cteriei,
im neabătuţi, ei înîilţă )JC Tudor.

Ştiu că acei cari cred că cinstesc memoria lui Tu-
dor, i

CONSTANTIN BHANCOVJÎANU J>OWJÎI;I, 'I'AKII IIOJIANJÎŞTI şi citr PATJUI VII AI sJti
l»lik cartea lui Hei (Maro: l lmlcnu; ilvoluattml deliu Vnlncliln, VmuUu 1717

Volncscu II, S])imo ţ>i ui, în nicnumilc .salt;, că după
proclamaţia lui Ipsilauti către Hucureşteni (18 Martie
1821), lumea «se da cu socoteala eh Tudor mi era
tleeftt un agent al iui Ipsiltinti şi prin urmare al
Rusiei »,

Colonelul Origore Lăcn.sk'anti (rSi;j--i88^) scrie,
în amintirile sale, de tunând publicate, t:ă ştia
dela tatăl său că mişcarea lui Tuclor a fost pusă
la cale tic «o niAuă puternică îitrăina». In sfârşit,

p
a iiL'inua fă s'a
ridicat îi ipotvt vii
fanarioţilor ţpi n
boierilor, invoa-
cit în sprijinul
to/ei lor, procla-
maţiilc dtitu de
Tudor (lin Olte-
nia.

Ivi uită
că,
se duşman al
fanarioţilor şi al
boierilor, Tudor
Vlad i mirese a uu
era fu tlesacord
cu eteria.

Mai întfii din
Vnmc1.nl <\c: vc-
di-re uiiţiouul
romiiDL'sc, fh:-
ria, precum am
arătat, avea de
scop neatârna-
rea tuturor creş-
tinilor de sub
jugul turcesc,
ceea ce implica
şi pentru Prin-
cipatele rom li-
ne, încetarea
domniilor stră-
ine, fanariote.
l)f>v;»la ? Pro-
clamaţia din
l'Vicşiini, la 13
Martie 1821, a
lui Al. Ipsilan-
ti câtn; Mun-
teni ; «Bărbaţi
Daci I. . . Vea-
curi de-a-run-
dul sTmnnmi
vcmstfti patria a
fost plecată sub

neoinenoHiil jug'til sălbatecului despotistu., . Tirania
domnilor voştri tâmpise facultăţile voastre intelec-
tuale şi slălrisc (wcl siitif al naţionalităţii,,. E iiinful
stl vă deşteptaţi şi sâ vă cereţi drepturile, u. Iar în pro-
clamaţia dela 19 Aprilie, din Târgovişte, schiţând
un proiect tic organizare viitoare a prindj)atelor

l) Cdc ati'illac conUmpomiio, lu-nm rtut hi .cnrttMi
)'fJSi«anl;fli-jle pnlltlcu şj swinlu hi J'rinolpnti'lc
l rflîi ]n iR'tB» p. 23, u. ci.
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emancipate, spunea : «autoritatea supremă sa se
încredinţeze unui pământean...; sâ se alcătuiască
o armată naţională ».

Ce alt cerea Tudor, în proclamaţiile sale, din
punct de viciere naţional?

Intr'adevăr, fanarioţii aveau interes ca principa-
tele romane, rămânând în dependenţă de Turcia, să
fie şi în viitor câmpul lor de exploatare. De altă parte,
având averea şi familia la Constantinopol, nici nu
,se puteau declara făţiş pentru eterie. «Grecii din fa-
nar,— scrie istoricul francez Emile Bourgeois (1, c,
664) — se mărginiră la speranţe tăinuite, care nu
comprojuiteau nici bunu-
rile, nici viaţa lor ».

Dar din punct de vedere
social? Nu era oare eteria,
ca şi' promotorii ei mai
vechi, Riga, de al căruia
proiect de constituţie am
vorbit, şi Coraî, adânc de-
mocrată? Dovada? Tot
în proclamaţia dela ig
Aprilie a lui Al. Ipsiianti,
se mai găseşte şi propu-
nerea ca în viitoarea orga-
nizare a principatelor aă
se prevadă «o adunate de
deputaţi din toata clasele
cetăţenilor ».

Iată dar că programul
eteriei nu era în opoziţie,
nici din punctul de vedere
naţional, nici din cel so-
cial, cu proclamaţiile lui
Tudor Vladimirescu.

Acţiunea eteriei a fost
pornită însă, cu încrederea
în sprijinul rusesc, făgă-
duit de ţar Iul Al, Ipsi-
lantî. Cu această încredere
a trecut Ipsilanti Prutul
şi a pornit Tudor din Bu-
cureşti, sâ adune : trupe în
Oltenia lui, Dar; până să se ivească ajutorul rusesc, o
tactică elementara cerea sa nu se expue ţara, în zadar,
unei invazii turceşti. De aceea, proclamaţiile lui Tu-
dor, comunicate, şi Porţii, nu exprimau adevăratul lui
scop, ci srau menite numai să ascundă Turcilor ade-
vărul, până la momentul oportun. Nu trebire con-

,fundate mijloacele de care -s-a slujit Tudor, cu scopul
ce 1-a.urmărit. Şi aceasta nu este numai o construcţie
logică. Este realitatea, adeverită de mărturii contem-
porane. Tovarăşul de arme al lui Tudor, Ion Solo-
nion, spune câ's'a întâlnit la Bucovăţ, cu lordache
OJirnpiotul, în. urma tinei scrisori a iui Tudar, spre
a se înţelege «pentru tot secretul», şi că secretul a
fost că « răscoala nu este asupra boerilor şi negustori-
lor, ct numai pentru lege» (credinţă). Iar Ştefan
Scailat IDăscălescu, care a cunoscut pe Tudor spune
şi el: « se poate ca să fi urît pe greci şi pe străini....,

clar nu aceasta 1-a făcut să răscoale poporul, r>recinii
îl cântă pauegiriştii lui, ci planurile Rusiei şi mâna
lui Pini l-au împins ». Şi acelaş adaogă: «dacă ar fi
spus oltenilor ţelul acestei revoluţii,.., n'ar fi reuşit;
dar el, bun politic, a ştiut unde să-i atingă.. ., 1-a
îndemnat pe toţi la arme împotriva boierilor şi împo-
triva grecilor, funcţionari şi arendaşi, cari acolo, mai
mult decât ori unde, făcuseră jafuri».

Dar,—mi importă aci motivul—, ţarul Alexan-
dru JIU şi-a ţinut cuvântul. Până sâ ajungă Ip.silanti
dela Iaşi, Tudor din Oltenia, Ia Bucureşti, .se aflase
că ajutorul rusesc nu va veni. Din puţinele izvoare

ce «veni despre întreve-
derea lor, HC desprinde
totuşi destul de limpede
că Tudor a explicat lui
Ipsilanti, fără a-1 convinge,
că odată ce sprijinul ru-
sesc lipsea, el nu se putea
ridica făţiş împotriva Tur-
cilor, căci ar însemna să
expue ţara la o zadarnică
vărsare de sânge şi pustiire.
Vinovat de călcare de cre-
dinţă nu era Tudor, cum
neînţelegător al realităţii,
a interpretat Ipsilanti, ci
ţarul Rusiei care, influen-
ţat la I,aybach de Metter-
îiich, îşi tu'tase cuvântul,

De partea Turcilor, nu
s'a dat însă Tudor nici
atunci. El a rămas numai
în expectativă şi, de acord
cu boierii, cerea şi llusiei,
şi Austriei, ca măcar să
împiedice intrarea în ţară
a trupelor turceşti. Apoi,
când Turcii, totuşi, trec
Dunărea, Tudor,' părăsind
Bucureştii, se îndreaptă
tocmai în aceeaşi direcţie

OI^AE MAVR.OC0K.DAT DOMN Al, MOI.DOVJSI
Şt ATV ŢAHI! ROMANEŞTI INTRE 1709 ŞI 1730

Frescă la parncllsul Mitropoliei din Bucureşti

în care se retrăsese Ifist-
lanli şi, din Cotroceni, dă
o proclama fie care de.svă-

lue, încă odată, adevăratul şi statornicul său gnnd.
Fără a mai menţiona anume pe , greci, fiindcit-i
retrăseseră încrederea, spune: «deci ne tragem spre
întrupară cu ceilalţi fraţi; de acum, fraţi ai noştri
creştini, panduri, bulgari, sârbi, treime să âeşărtavi
fuşca noastră in came de turc, de vor' năvăli pe
noi», In sfârşit, Cioranu ni-a păstrat ultimele cu-
vinte ale lui Tudor către lordache OHnipiotul care,
rău informat şi neînţelegător, îl învinuia de trădare
faţă de eteria cu care se legase prin jurământ. « Vreţi
să mă omorîţi?... Turcii sunt în ţară, dar nu sunteţi
în stare a vă bate cu dânşii, cu isprava >>. Mi se parc
că era o ultimă propunere leală de colaborare pentru
cauza comună a libertăţii de sub Turci. Ha a fost res-
pinsă, şi Ipsilanti s'a lipsit, prosteşte, de un concurs
preţios care, -poale, ar fi schimbat cursul evenimente-
lor, ar fi hotărît, printr'o mai serioasă şi mai întinsă
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rezistenţă opusă Turcilor, interven-
ţia Rusiei, scăpând, pe de o parte,
pe eterişti de cumplite înfrângeri,
iar de altă parte, grăbind cu câţiva
ani, începutul emancipării princi-
patelor române.

Se înţelege că, sub grozăvia răs-
bun arilor turceşti împotriva celor
cari «s'au imit cu apostaţii e, Ro •
mânii să se fi lepădat de orice
raporturi cu eteria, iar aderenţii lui
Tudor să nu fi mărturisit adevăra-
tele planuri ale acestuia. De altă
parte, în ochii boierilor cari nu
fuseseră iniţiaţi în eterie, 'îndoi a
rămas răswăti torul poporului îm-
potriva lor, aşa că urmau să se
lepede de el foştii adepţi, în căutare
de situaţii. Un exemplu tipic a fost
Petrache Poenaru, secretar al lui
Tudor, şi care, solicitând bursă, la
1824, dela divanul ţării, declara că, în vremea zaverii
« s'a tras şi el dela şcoală, în părţile Craiovei, la pă-
rinţii săi».

Se mai înţelege să se fi deşteptat atunci iarăşi în
principate, mai intensă chiar, pornirea firească îm-
potriva grecilor aşezaţi în scaunele domneşti, în multe
şi însemnate dregătorii, concurenţi nedoriţi în ex-
ploatarea bogăţiilor ţării.

Este explicabil ca toate aceste elemente psiholo-
gice să fi determinat apoi, după interese şi împreju-
rări, deformarea intenţiilor lui Tudor, unii înfăţi-
şându-1 ca duşman al grecilor, alţii ca ocrotitor al
ţăranilor împotriva boerilor,

Ceea ce însă nu pot înţelege este că astăzi încă,
asemenea consideraţii sa împiedice obiectivitatea
ştiinţifică în cercetări istorice, şi frică pentru a ajunge
la înfăţişarea unui Tudor Vladimirescu mai mărunt,
socotesc, decât cel adevărat, care, cum am mai spus
la începutul acestui articol, în loc de neatârnarea
ţârii sale, n'ar fi urmărit decât înlăturarea, prin mila
Turcilor, a domniilor fanariote, sau îndreptarea stării
ţăranilor prin răsvrătirea împotriva boierilor.

Intrarea Turcilor în Principate încorda însă la cul-
me relaţiile dintre Rusia şi Poartă, îndreptăţind
astfel până la un punct nădejdile ce şi Tudor şi
Ipsilanti puseseră într'o mijlocire rusească.

Marele vizir se crede însă dator să justifice ati-
tudinea Turciei şi în acest scop semnalează lui Nes-
selrode, la 16/28 Iunie, contrazicerile dintre arzurile
boierilor munteni cu privire la mişcarea lui Tudor,

Ar fi vrut mult Turcii ca boierii emigraţi să se
întoarcă la vetrele lor, ca o manifestare de mulţu-
mire faţa de ordinea restabilită. In acest sens scrie
caimacamul Ştefan Vogoridi desţăraţilor moldoveni
la 29 Iunie, iar caimacamul C, Negri trimite la Bra-
şov pe Dumitraclie Topliceanu să înduplece pe boieri.
Aceştia arată însă ţarului, la 12 Iulie, că mi pot da
urinare poftirji ce li se face, pentru că Turcii, sub
cuvânt că urmăresc pe eterişti, pradă Ţara Româ-
nească. Ei roagă pe ţar să ia sub ocrotirea sa această
biata ţară creştină.

NICOI.AE MAVROCORDAT, DOMNUI, ŢĂRII ROMANEŞTI. E PRINS D E ARMATA
AUSTRIACA A GENERALULUI STAINVTI.I.E. I,A CURTEA VECHE. 14 NOIÎMVRIE I7.I.6

GravurA germanii contenipornufl. Col. Academici Române

Pe când la Bucureşti Negri cârmueşte cu boierii
rămaşi aici, Vogoridi la Iaşi concepe un plan. menit
sâ-1 ridice eventual în scaunul domnesc al Moldovei,
mai ales că nu era Grec, ci Bulgar de origine. Pro-
fitând de lipsa din ţară a multor boieri tnari şi de-
păşind atribuţiile unui caimacam, se gândeşte, pentru
a-şi creia partizani, să ridice în ranguri mari boieri
cu situaţii mai modeste, sau din familii secundare.
Astfel devin: Ioniţă Sturdza, viitorul Domn, lo-
gofăt mare; Ion Tăut, Gheorghe Cuza, vornici;
Iordache Răşcanu, pe care Mihai Suţu îl făcuse
căminar, vornic al poliţiei din ordinul urnii coman-
dant turc, iar apoi mare vornic al Ţârii de Sus; Gheor-
ghe Brăescu, agă, apoi hatman; Costache Pomer,
care sub Ipsilanti fusese ispravnic al laşilor, spătar
şi apoi agă. Vogoridi merge mai departe: fiindcă
episcopul de Roman, Gherasim, era plecat, insta-
lează ilegal în locu-i, cu consimţământul Iui Che-
haia-bey, pe un monah Meletie.

DOMNIILE PĂMÂNTENE
Firmanul de numire a lui Grigore Chica este

clin 1 Iulie 1822. Nu conţine decât o acuzare a
Fanarioţilor, arătaţi ca autori ai suferinţelor Princi-
patelor, ceeace a determinat Poarta sa revie la dom-
niile pământene. Nu se anunţă nici o reformă,
dar se reîuoeşte vechea formulă: ((trimiteţi toţ felul
de provizii în abundenţă şi mulţi miei»,

Numirea lui Ioniţă Sturdza s'a făcut la 1 Iulie,
la «5 ceasuri din zi», turceşti. La 11 Iulie, Iordache
Bucşănescu vesteşte despre aceasta pe mitropolitul
Veniamiu şi adaogă: * Mare turburare este în ideile
noastre».

Numirile au fost comunicate oficial la 4/16 Iulie
ambasadorilor de pe lângă Poartă, N'au fost aduse,
însă la cunoştinţa Rusiei, cu care relaţiile diplo-
matice erau rupte.
. Grigore Ghica plecă spre ţară la 11 August, iar
Ioniţă Sturdza a doua zi.

Cu acest prilej, Poarta a mai dat, în legătură cu
cererile făcute de delegaţii Principatelor, firmane
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pentru cursul' monedelor, reîntoarcerea mănăstirilor
închinate sub. cârmuirea pământenilor, înlăturarea
Grecilor din slujbe, izgonirea Amanţilor, Grecilor
şi Sârbilor amestecaţi în eterie, revizuirea suditen-
ţelor abuzive. Prea puţjti îa raport cu camele adânci
ale situaţiei nenorocite din Principate.

Cu restabilirea domniilor pământene se dăduse
satisfacţie vechiului sentiment naţional, care se ma-
nifestase şi în sec, al XVIII lea ţi în toate arzurile
şi proiectele dek 1S21 şi 1822.

Se mai dobândise şi cârmuirea de către pământeni
a mănăstirilor închinate, dorinţă de asemenea una-
nim formulată, uu succes însă efemer din cauza
intereselor politicei orientale
a Rusiei.

Bar atâta tot.
JSTu se putuse organiza mi-

liţia naţională, dorită de
toată lumea, din cauza pre-
zenţei trupelor turceşti de
ocupaţie.

Negoţul continua să n'e
stânjenit, pe de o parte prin
abuzurile negustorilor turci
caii veniau să facă aprovi-
zionarea pentru' împărăţie,
iar de altă parte, imn res-
tricţiile impuse de Turcia re-
girmuui vamal al Principa-
telor.

îndatoririle, în bani şi na-
tură, faţă de Turci, erau tot
cele vechi, prevăzute în ul-
timul loc în hatişeriful dela
1802, confirmat prin conven-
ţia dela Akerman. : -1

Ca o consecinţă a acestei
dependenţe faţă de Turcia,
reformele interne preconizate
în atâtea proiecte fuseseră
tot atât de irealizabile sub
Domnii jîătnânteni, ca şi sub
unii Domni fanarioţi, cu tra-
gere-de inimă pentru ţările
încredinţate cârmuirii lor.
Cum bine observa Xenopol, nu persoanele erau de
vină, ci sistemul în care erau prinse. Sistemul zis
fanariot şi care, în realitate, era mai vecbi decât vremea
fanarioţilor, n'ar fi fost posibil fără stăpânirea tur-
ceasca şi de aceea a continuat, vrând uevrând, şi
sub primele domnii pământene.

Organizarea de stat a xămas tot cea dinainte;
pravilele, aceleaşi, Ţara nu era stăpână pe între-
buinţarea resurselor ei. In lipsă de stabilitate, întoc-
mirea unui buget era cu neputinţă. Cu nesiguranţa
exigenţelor zilei de mâine, nu se putea reduce multi-
plicitatea impozitelor, nici înlocui darea colectivă
prin impozitul individual. Nu se putea nici deosebi
partea de venituri afectată Domnului de cea atri-
buita nevoilor statului,

De altă parte, în neputinţa de a asigura funcţio-
narilor lefuri îndestulătoare, aceştia erau siliţi să
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recurgă şi mai departe la vechile abuzuri şi sama-
volnicii. De aceea n'au lipsit nici în vremea domniilor
pământene, faimoasele venituri, legale şi ilegale, cu-
noscute sub numele de j râturi şi liavaeturi, denun-
ţate în cele mai multe proiecte de reforme şi per-
cepute totuşi'pe toată scara erarlu'că a dregătorilor-
deia subalternii lor, Dregătorii mari luau îii arendă
veniturile statului şi le subarendau cu câştig, vindeau
slujbele, îşi atribuiau scutelm'ci şi posluşnici peste
numărul legal, ţineau moşii în arendă. Î a rândul
lor, ispravnicii, tianseşii, polcovnicii, căpitanii şi zapcii
din judeţe, atât de învinuiţi în proiectele de reforme
ce am cercetat, se despăgubi au dela oamenii de rând.

Toată lumea se îmbulzea
la slujbe pentru «procop-
seai» » şi era aproape o ne-
cesitate ca slujbaşii să se
reînoiască hi fiecare an, pen-
tru ca să se poată «pricopsi »
cât mai mulţi. Acei cari nu
încăpeau în slujbe, căutau
să cumpere măcar dreptul la
oarecare privilegii, ca boieri
onorifici, mazili, neamuri,
postelnicei, sau măcar pre-
oţi ori diaconi.

'Se înţelege că în angre-
najul îiî care era prinsă,
boierimea să fi ţinut, ca o
condiţie cln'ar de existenţă,
în vremuri atât de nesigure,
la privilegiile ei, Boierimea
cea mare ar fi vrut mimai,
mai ales în Moldova, sa se
pite stavilă înmulţirii luuua-
rului privilegiaţilor, obser-
vând cu dreptate că prin
aceasta tot sporiau sarcinile
dajnîcilor de rând, al căror
număr tot scădea.

Mai toată boierimea se
pronunţase pentru desfiin-
ţarea veniturilor slujbelor,
dar numai unii boieri răsleţi,
ca uu Bai'bu Văcărescu, sau

un lordache Hoziiovanu, ceruseră desfiinţarea HCU-
telnicilor şi tot £oznovamt propusese ca tocită lu-
mea, fără deosebire de clasă, să fie supusă la impo-
zitul personal. La soluţia mai radicala însă, a des-
fiinţării totale a privilegiilor, prea puţini boieri se
gândiatt. Dinicu Golescu a fost una din aceste
onorabile excepţii,

Democratismul în Moldova'era reprezentat de
boierimea secundară, care-1 înţelegea însă sub forma
participării ei pe picior de egalitate cu boierimea
cea mare la privilegii şi la conducerea statului. Ideea
unei adunări în care să figureze şi deputaţi ai jude-
ţelor şi a cărei, principală menire să fie întocmirea
bugetului, fusese adoptată de cea mai mare parte
a boierimii Principatelor, dar glasul poporului de jos,
potrivnic privilegiilor de naştere, cererea de a se
supune toată lumea la un impozit proporţional ca
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averea, de a se declara accesibile tuturor funcţiunile
statului pe singura bază a meritului individual,' de
a se hotărî trebile publice numai cu asentimentul
celor mai mulţi, nu se auzise decât în Muntenia.

Muntenia nu redobândise teritoriile dela .stânga
Dunării încălcate de Turci.

Durata domniei limitată tot la şapte ani şi prin
•convenţia dela Akerman, lăsa pe şeful statului în
dependenţa curţilor suzerană şi ocrotitoare, îi slăbia
autoritatea faţă de boieri şi întreţinea rivalităţile
dintre aceştia.

Intr'un cuvânt, situaţia creată de raporturile noas-
tre seculare cu Turcia, de discordiile dintre partidele
boiereşti de o parte, dintre boierime şi poporul de jos
de altă parte, ajunsese din nenorocire astfel, încât
nodvil gordian nu mai putea fi tăiat decât de o sabie
străină şi aceasta avea să fie cea rusească.

*

Convenţia dela Akerman lăsase o uşă deschisă
spre noui conflicte, prin aceea că nu se ocupase de
chestia grecească. Prin tratat special, încheiat la
Londra la 6 Iulie 1827, Franţa se unise cu acordul
anglo-rus dela 4 Aprilie 1826. Incidentul dela Na-
variu, la 20 Octomvrie 1827, pusese apoi pe neaştep-
tate focul la pulbere. Turcia închisese Marea Neagră
vaselor ruseşti.

După o scrisoare a marelui vizir către Nessel-
rode la 12 Decemvrie, Poarta, prin firmanul dela 20
Decemvrie, făcu apel la fanatismul musulman. Te-
roarea se răspândi în Principatele române. Noul
consul general al Rusiei la Bucureşti, Minciaky, ale

cărui funcţii provizorii la Constantinopol încetaseră
dela numirea ca ambasador rusesc la Poartă a lui
Ribeaupierre, se silia' în' zadar să liniştească spiri-
tele. Primise ordine să arate Domnilor că Rusia
era garanta instituţiilor din Principate, şi că cea
mai mică abatere dela drumul hotărît de tratate,
putea să le procure «o zi de amarnice păreri de rău»,
Consulul Prusiei, Kreuchely, putea dar scrie amba-
sadorului prusian la Ţarigrad, Miltitz, la 27 Fel rua-
rie 1828, că consulul general al Rusiei este o ma-
rele resort şi d. Domnaudo (secretarul) roata mo-
trice a maşinei... Nimic nu se face fără consimţi-
mântttl consulului general al Rusiei». Nesiguranţa
sporia pe fiece zi, după cum raporta Kreucheiy
şefului său ierarhic la Ţarigrad, şi cum, de altfel,
urmaşul lui Miltitz, Canitz,, putu singur sa-şi dea
seama la trecerea lui prin Bucureşti, la începutul lui
Martie.

Domnul muntean, Grigore Ghica, spera că con-
flictul se va aplana. Cavalerul de Gentz, confidentul
lui Metternich, printr'o scrisoare din 1 Ianuarie 1828,
îi luă însă orice nădejde: «Ar fi, scria el, o nerozie
a crede că Rusia va da înapoi». La 18 Februarie,
Gentz adăoga «Cheia purtării prezente a Porţii se
găseşte în convingerea ei fatală că nici o concesiune,
nici un act de supunere, oricare ar fi, n'ar putea
dezarma proiectele ostile ale Rusiei. Ea se teme
de a fi atacată din nou pentru neexecutarea con-
venţiei dela Akerman». Şi, într'adevăr, această exe-,
cutare nu fu începută decât chiar de Ruşi, după
intrarea .lor în Principate. O altă scrisoare ,a lui
Gentz, dela 31 Martie, e şi mai explicită; « Rusia,
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nu se va opri. A mers prea departe pentru a putea
retrograda.., Aştept pe fiecare.zi ştirea că împăratul
a plecat la armata ». Consulul francez Hugot, scria
şi el ministrului ly'a Ferronnays, la 4 Aprilie 1828:
«I^a Bucureşti, teroarea cuprinde spiritele. Domnul
care, pană acum, se opunea oricărei plecări a boie-
rilor, a revenit asupra acestei botârîri... Deci...
femeile pleacă... spre oraşul Câmpulung şi alte
părţi vecine cu Transilvania, pentru a putea păşi
uşor, în câteva ceasuri, pe pământul austriac ». In
cele din urină, faţă cu
numărul tot crescând al
cererilor de autorixări de
plecare, Ghica Vodă în-
cepu a le refuza.

Se înţelege cu atât mai
uşor ca Rusia să nu fi
dat înapoi, cu cât nici o
putere europeană nu-i sta
în cale. Anglia desaproba
cu vorba. Franţa era în
simpatii cu Rusia. Austria
era înşelată asupra ade-
văratului scop al Rusiei,
iar Prusia avea interes
să. păstreze bune relaţiuni
cu vecinul, După ce ex-
punea astfel starea Iţu-
ropei, Gentz, într'o scri-
soare din 7 Aprilie, con-
chidea că « altă scăpare
pentru Turcia nu mai
este decât voinţa provi-
denţei., sau moderaţiunea
spontană a împăratului
rusesc», Se putea spera
în moderaţia împăratului,
Spusese contelui Zichy;
e E depatte de mine gân-
dul vre-unei sporiri de
teritoriu... Vă repet...
că nu pot suferi,., pe
Greci... Ii consider ca
supuşi în revolta deschisă
contra suveranului lor
legitim,.. Nu voesc des-
robirea lor... N'ani nici
o intenţie de întindere teritorială.,. Voesc numai
Ţjacea, fericirea internă şi prosperitatea negoţului
poporului meu. Pierderea imensă pe care această
ramură a industriei o încearcă prin măsurile luate
de Poartă, provocaţiunile nesfârşite,., neexecutarea
tratatului dela Akerman, mă silesc să trag spada,..
Nici o piedică nu mă va face să dau înapoi, chiar
dacă urmarea... ar fi căderea imperiului otoman ».

Ştiind, dar, că nici o putere nu se va opune mer-
sului lor asupra Constantinopolei, Ruşii însărcinară
pe Paschievici să sfârşească conflictul cu Persia, în-
cheind tratatul dela TUTCinanciai şi, având mâinile
libere, dădură manifestul dela 23 Aprilie 1828, în
care acuzau pe Turci că îndeamnă la răscoală tri-

european, că deţin vase ruseşti contrar art. 1 şi 30
ale tratatului de comerţ dela 1783 şi art, 7 al con-
venţiei dela Akermau, că secvestrează încărcăturile
pentru a le vinde apoi pe preţuri de nimic, etc. şi
că proclamaseră răsboiul sfânt.

Cât timp nu era vorba de o nouă anexiune, Austria
se elesiiiteresa, în fond, de neînţelegerile dintre Turcia
şi Rusia, Ocuparea Principatelor, în aşa Hulite, n'a
îngrijea prea mult, Metternicli nici nu se ocupă în
memoriile Ini de această împrejurare altfel decât

ca de o simplă operaţie,
de rasboi. Mai era însă şi
o altă cauza kotărîtoare
a inacţiunii Austriei: era
starea ei încurcată mili-
tară şi financiară, o Nicio-
dată, s c r i e Metternicli,
această ţară (Rusia) nu
s'ar fi aventurat atât de
uşor îivtr'o întreprindere
ale cărei urmări era greu
de prevăzut, dacă ar fi
avut să ţie seamă mai
serios de Austria». Intr'un
raport către suveranul său,
la 9 Octomvrie 1829, Met-
ternich propunea reforme
pentru ca (1 să ne luăm
locul în lumea nouă 9.

Se făcea acum dovada
că politica acelora cari
voiau menţinerea şi întă-
rirea relaţiilor cu Turcia,
nu constituia un «realism
de cea mai bună calitate»
decât ca o scurtă etapă,
dictată de prudenţă şi
oportunitate, mo mentaue,
dar care nu putea duce la
realizarea aspiraţiilor de
emancipare economică şi
politică. In Moldova, fu-
sese încurajată de Vo-
goridi, în speranţele sale
de domnie, iar pentru căr-
vunari, mai era şi o pâr-
ghie de rezistenţă împo-

triva boierimii mari, conservatoare şi rusofile. O
asemenea politică mai era dictată şi multora cari
ştiau că nu au nimic de aşteptat dela Poartă, de
teama ce li-o inspirau intenţiile Rusiei faţă de
1 rincipate, în urmărirea ţelurilor ei orientale, teamă
pe care o întreţineau cu grijă, în amândouă ţările
române, agenţii Austriei interesate.

Alţii însă îşi îndreptau nădejdile către Rusia şi
socotiau, pe de o parte, că perspectiva pericolului ce
ameninţa din partea aceasta se putea înlătura Jiiai
de grabă prin bune raporturi, iar de altă parte, că
în cel mai rău caz, dependenţa de un stat ortodox şi
intrat în făgaşul civilizaţiei europene era preferabila.

Prinşi între Rusia şi Turcia, dacă se deosebinu
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puteri rivale, boierii noştri nutriau însă şi
acum, ca şi în veacul al XVIII-lea,-aceleaşi
ţeluri, timid mărturisite.

Voiau neatârnarea, pe care o cerea tână-
rul Const. N. Filipescu, în scrisorile sale dela
1825—1828 şi rusofilul, fost eterist, Nicolache
Rosetti-Roznovanu în negocierile 'sale cu
Rusia la 1826.

Pentru a putea opune o rezistenţă mai
mare, voiau unirea Principatelor/ Dinicti
Golescu, la 1826, visa «Dacia mare». lor-
dache Catargi, în comitetul de elaborare
a Regulamentului Organic, la 1829, pro-
punea unirea. Nicolae Roznovanu 'exprima
la 1834 dorinţa de a vedea constituită o
« confederaţie dunăreană», sau un «regat
•al Daciei».

Voiau Domn ereditar, cum se vede din
memoriul cărvunarilor Moldovei dela 1824
şi din scrisorile lui C. N. Filipescu dela
1825—1828.

Voiau Domn străin, dar să nu fie Aus-
triac, Rus, sau Turc, după socotinţa hn
lordache Catargi, tot ia 1829, să nu fie
Turc, Rus, Grec, sau Evreu, ci de preferinţă
German, după părerea vornicului Grigore
Filipescu, acela care, la 1833, în vârstă de
54 ani, sub influenţa fiului său Dumitru
întors dela Paris, adoptă costumul occidental,

Voiau în sfârşit garanţia colectivă a ma-
rilor puteri, cum se rostise, la începutul
anului 1822, un boier mare muntean emigrat
la Braşov, către Laurencon, cum constata
consulul francez din Iaşi Ia 1827 şi cum spuneau
boierii, câţiva ani în urma, agentului diplomatic
Eois-le-Comte.

Iată de ce poate fi autentic actul muntean, oglin-
dind situaţia dela 1828, intitulat «Cererile ce ar fi
putut face Valachia şi Moldavia la 1111 congres de
prinţi creştini, pentru siguranţa lor cea din afară
şi statornicirea cea dinlăuntru». Pe lângă hotarul
dunărean, miliţie naţională, libertatea negoţului, tre-
cerea mănăstirilor închinate sub cârmuirea pămân-
tenilor, neatârnare deplină prin răscumpărare dela
Turci, Domn ereditar, se mai cere unirea Principa-
telor, Domn dintr'o dinastie germană, ales întâia
oară de Austria, Franţa şi Anglia, care să se boteze
în ritul ortodox şi să jure a păzi «constituţia»;
neatârnarea bisericii naţionale de patriarhia dela
•Constanţi uopol.

In aceste împrejurări trecu mareşalul Wittgeustein
Prutul la 25 Aprilie •— 7 Mai 1828.

loniţă Vodă Sturdza fu dus sub escortă în Basa-
rabia, Acolo, după câteva luni, cuprins de desnă-
dejde, bătrânul se îndreptă către regele Prusiei, ce-
rându-i sprijinul pe lângă ţar şi afirmând chiar că,
pe când era în scaun, se pusese de bună voe sub scu-
tul drapelelor ruseşti. Grigore Vodă Ghica, sfătuit
de Gentz, părăsi Bucureştii la 28 Aprilie (10 Mai)
ora două dimineaţa, «Toţi Turcii au fost cuprinşi
de mare frică, scria în aceeaş zi bancherul, devenit
baron austriac, .Meitaui, şi, departe de a se mai

o sui 'J'ANA AS8EKI (primii sultană) ŞI O PRINCIPESĂ A MOI,DOVE1
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gândi la invazia . Ţării Româneşti, li se pare că şi
văd pe Ruşi la porţile cetăţilor lor». Ghica lăsă
caimacam pe mitropolitul Grigorie, dar fu ajuns pe
drum, la Câinpina, de un emisar rus, care-1 convinse
să revie în capitală, unde rămase ca simplu particular.

Victoriile Ruşilor aveau să-i ducă repede la tra-
tatul dela Adrianopol dela 1829.

Dacă situaţiunea Grecilor faţă de Turci fusese
mult mai grea decât a noastră, ei trecură în schimb
deadreptul dela robie la neatârnare deplină. Contribui
la acest rezultat şi împrejurarea că n'avuseseră decât
un singur potrivnic, Poarta otomană. Cât priveşte
Principatele române, ale căror aspiraţiuni se loviau
nu numai de interesele turceşti, dar şi de ambiţiile
orientale ale Rusiei şi Austriei, ele nu făcură, deo-
camdată, decât un pas important în calea neatâr-
nării. Odată cu modificarea raporturilor lor de vea-
curi cu Turcia, prin tratatul dela Adrianopol, de-
veniau cu putinţă şi reformele serioase interne pe
care le introduse Regulamentul Organic.

DOMNIILE REGULAMENTARE

Curentul spre emancipare se vădise încă din timpul
ocupaţiei ruseşti. De aceea consulul rus Minciaky
invitase pe Ghica, încă dela începutul domniei,
să vegheze «sur tont ce qui pourrait indiquer une
certaine tendance dans Ies jeunes esprits a se livrer
â l'entraînement des idees libdrales». ,
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plimbare ,' poartă fracul şi pălăria
franceză; la exerciţii..., la Divau,
uniforma rde general de divizie,...,
Trăsura lui înhămată cu 6 cai mi-
nunaţi este mânată â la d'Aumont,
de vizitii eleganţi,.., Ji place petre-
cerea şi femeile, fără a se depărta
însă de cea mai strictă cuviinţă.
Mai ales carnavalul îl distrage şi-i
face plăcere. Se deghizează când
hitr'an fel, când intr'altul, ao duce
pe ascuns la bal... »•

Atitudinea Domnului cu prilejul
discuţiei articolului adiţional la Re-
gulamentul Organic, prin care Rusia
îşi rezerva influenţa continuă asupra
principatelor, sau faţă de eveni-
mentele ce s'au desfăşurat dela 1839
înainte, St. Marc Girardin a rezu-
mat-o minunat x ) : «II a menage",
transige, plutdt que gouverne". H a
fait ce qn'il ponvait faire ». In situ-
aţia hi care se • afla, între ochiul
bănuitor al Rusiei şi aspiraţiile
ocârmuiţilor săi, nu putea face mai

Şi nu numai Rusia se temea de progresul ideilor mult: «Dacă am zice Domnului Ghica: sustrage-te
ui O notă din 20 Iunie 8 Iulie a agentului de sub jugul rusesc; opune-te consulului general;noui. O notă din 20 Iunie. — 8 Iulie a agentului

austriac Schweiger vorbeşte de .0 carte «sur Ies
prdjuges», «renferrnaht des prhidpes revolution-
naires», pe care autorul, neputând s'o tipărească
făţiş în Transilvania, ar voi s'o treacă pe furiş, în
manuscris, peste hotar, prin mijlocirea unui «juif
ruse s>. Agentul cere să se dea ordine confidenţiale
tipografilor de a pune mâna pe cel ce se va înfăţişa
cu manuscrisul.

Dar direct interesată să păstreze starea de lucruri
existentă în Principate era Rusia. Pentru aceasta
avea nevoie în pîimul rând, ca Domnii regulamentari
Să fie unelte oarbe în mâinile ei. Am dovedit cu priso-
sinţă, din ixvoaTe interne şi externe, că Alexandru
Ghica n'a fost Domn după visul rusesc1). Mândru
de numele ce purta, urmaş a şapte Domni din neamul
său, el mi pivtea consimţi să se convingă că deţinea
scaunul din voinţa rusească şî pe atât timp numai
cât Rusia va fi mulţumită de el. Tendinţele lui
progresiste şi naţionaliste le cunoaştem. Dar din
cauza situaţiei lui chiar, el nu putea merge, nici pe
un tărâm, nici pe celălalt, până la extremităţile altora.

Situaţia lui era îngreuiată şi prin.o fire nehotărîtă,
p n n sfaturile unor sfetnici puţin scrupulos! şi prinr'o
stare materială încurcată, Bunele lui calităţi le puii
însă în evidenţă şî potrivnicii. Un călător francez
dela 1836a) îl descrie astfel:

« CeJe mai lungi drumuri ale lui s'ait mărginit Ja
Viena, şi totuşi are cunoştinţe felurite. Vorbeşte
franţuzeşte ca un Francez; vă cunoaşte teatrul,
literatura, oratorii parlamentari.... Vă ştie obiceiurile,
moravurile, plăcerile.,,. La teatru, la palat şi la

!) I . C. JFilittl, • Domniile •• Române sub Regulcmtenttil Or-
ganic. • .

2J Stauisias BeUauger, Le (sic) Kiroulza, Paris 1846, 2
voi. pfig, 9 0 — 3 .

de sub jugul rusesc; opune-te consulului general;
fa-te că-i împiedici înrâuriîea; ce folos ar trage
(Franţa) din aceste poveţi, dacă le-ar urma, şi [ce
folos ar trage Valalu'a? ». Vedea just Girardiu, la
1836: «Ar fi fapta unui nebun şi a unui necinstit
de a excita Principatele împotriva Rxisiei, Suntem
oare la spatele lor spre a le sprijini? Austria sau
Turcia vrea oare să le vie în ajutor? 9 Şi trăsurile
ce cunoaştem ale caracterului lui Ghica, le desăvâr-
şeşte ThouvenelB), calificându-1 de «bărbat cu- ima-
ginaţie romantică, plin de bune intenţii, dar lipsit
de energia necesară spre a le aduce la îndeplinire;
mai scrupulos decât supuşii săi şi totuşi în ne-
putinţă de a înfrâna dezordinele din jurul său;
foarte deştept» şi, adaogă Thouvenel, — ecou al na-
ţionaliştilor, se vede, desminţiţi de rapoartele consulu-
lui austriac, — «şi totuşi nu îndrăsnesc să între-
prindă nimic fără sfatul cabinetului rusesc»,

Timoni stă dovadă că-şi dădea seama Domnul de
intenţiile curţii ocrotitoare. Folitica acesteia până la
1834, era pătrunsă de tm «esprit d'empîetemenfc et
d'usurpation» împotriva Turciei. Dela 1834, «de-
când Polonia dovedise că cuvintele de patrie, de
neatârnare şi de libertate, pe cari Rusia le făcea să
răsune împotriva Turciei la urechile popoarelor cre-
ştine, s'ar putea întoarce împotriva Rusiei; de când
revoluţia, polonă învăţase că nu degeaba se hărăzesc
aşezâmintele liberale şi. că popoarele le iau în seri(%
împăratul Nicolae începuse a se desgusta de această,
aparenţă, de civilizaţie liberală, pe care îi plăcea.
Rusiei s'o arate». Aşa procedase Rusia şi faţă de-

*) Souvenirs de voyages el 4't'lvâes, Paris 1852, pag. $of
ţi 308.

s) La Hotigrie et la Valachie, Ptiris 1840—'X'i'od. germanii!
sub - tltluJ Ihigarn und ilis Walachei, I.eipzig z&(o, vom
Grafen von P(ons), pag, 172,
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Principate, Un general rus mărturisia1): a Suntem
oameni ciudaţi .... Iată o ţară care nu-i a noastră
şi pe care voim s'o civilizăm şi s'o îmbogăţim. Aşezăm
oraşe cari vor ruina pe ale noastre a ) ; creăm o agri-
cultură care va micşora pe a noastră; dăm legi
liberale şi noi avem guvernământ despotic. La noi,
n'avem decât şerbi şi aici vrem să facem cetăţeni
fără a ne gândi că între ţăranii noştri şi aceştia nu-i
decât Prutul». Neputâudu-şi strica opera, Ruşii
căutau cel puţin să-i modereze efectele. Şi Regula-
mentul Organic părea făcut într'adms în aşa scop.

<i Dacă intenţia a fost, precum. cred, — zice St.
Marc Girardin — a face o
constituţie inaplicabilă, s'a
reuşit pe deplin; s'au pus
faţă în faţă două puteri
tot atât de mari una ca şi
cealaltă, fără a le defini
şi mărgini: nn dictator su-
veran şi o adunare suve-
rană, un guvern absolut şi
o republică ».

Ştim că de această stare
de lucruri nu înceta a se
plânge Gliica, după cum
s'au plâns de ea şi ceilalţi
Domni regulamentari,

Boierimea era şi ea con-
ştientă de situaţia Ţării
Româneşti. « Se găseşte la
Bucureşti şi Iaşi, printre
boierii de seama — scrie
acelaş — multă inteligen-
ţă ; ei cunosc bine Europa
şi interesele cari o frămân-
tă». Au însă multă încre-
dere în ascendentul irezis-
tibil al Rusiei, «pornire
foarte firească încă într'o
ţară lăsată pradă de atâta
vreme înrâuririi ei s'tăpâni-
toare». Şi Girardin se gră-
beşte a adăuga: « Ce n'est
pas que la Russie soit aime"e
dans Ies Principautes». Re- •
cunoşteau boierii că într'

ivreme Rusia se interesase de soarta Principatelor,
precum se interesau acum de a Bulgarilor « chez
lesquels, pendant la derniere guerre Ies Russes
payaient tout, tandis qu'ils prenaient et pillaient
librement chez nous..,». Dar acum situaţia s'a
schimbat, odată cu interesele Rusiei. «Ceeace voim,
este să fim neatârnaţi. Aceasta ceream dela Ruşi
împotriva Turcilor» şi aceasta ar cere-o boierii
acum dela Turci împotriva Ruşilor, «dacă s'ar
găsi la Ţarigrad o minte luminată şi o voinţă
neatârnată». Acest vis îl vor visa şi capii mode-
raţi ai mişcării dela 1848. Ştiind că' patria şi
tribuna liberă existau numai pe hârtie, prinşi între
Turcia şi Rusia, boierii bătrâni erau desnădăjduiţi

"): St. Marc Gitardin, 261,
*) Comerţul Odesei.

Al,EXANDB.U MOEtfZI DOMN AI, ŢĂRII UOMilNESTI
După harta Iul lordttche GoUscu dela 1800

de soarta ţării lor dacă Europa nu se va ocupa de
dânsa. Nu ştiau «pentru cine» să-şi crească copiii
şi, întorşi în sufletul lor spre occident, le dădeau o
educaţie franţuzească, în speranţa că tot de acolo
va veni poate mântuirea, cutii a şi venit, după ce,
cum, profetiza Girardin la 1836, s'a vorbit şi s'a
scris mult despre Principate, încât atenţia întregii
Europe a fost atrasă «sur leur inddpendanee si fragile
et si delicate 9.

îndrumarea tineretului spre Franţa a servit cauzei
naţionale. Agentul austriac o deprecia, cum se şi
cuvenea reprezentantului unei curţi ce privea cu

ochi răi focarui de libe-
ralism ce era Parisul. El
afirmă că tinerii întorşi
de acolo nu corespundeau
aşteptărilor părinţilor lor,
şi că totuşi «prejudecata
pentru ce este franţuzesc
este atât de înrădăcinată,
încât şi experienţa defavo-
rabilă nu poate nimic îni-
potrivă-i». Idea de eman-
cipare era comună boierilor
bătrâni şi tineri. Bois-le-
Comte, într'o scrisoare din
Bucureşti, cu data de 17
Mai 1834, afirmă că în
Principate se doreşte ne-
atârnarea şi unirea, care
ar pricinui, după spusa unui
ministru moldovenesc, o
economie însemnata în ad-
ministraţie, o putere şi
mijloace mai mari, mai
multă greutate în Europa
şi încredere în viitor. Uni-
rea părea a fi la Iaşi «ex-
presia unei dorinţe generale
a terii». I,a Bucureşti, bo-
ierii secam temeau de con-
curenţa la sluj bea colegilor
din Moldova, dar aceasta
nu-i împiedeca de a dori
şi ei unirea şi Domn străin.
Unul din beizadelele lui

Grigorie Vodă Ghica spunea lui Bois-le-Comte că
n'ar fi jertfă ce n'ar face în acest scop. Tot astfel
se rostea şi vornicul Bilipescu. In loc de protecţia
exclusivă a unei singure curţi, boierii doriau garanţia
colectivă a marilor Puteri. Un lordache Golescu voiţi
o gramatică de obşte pentru toţi Românii din toate
părţile şi cu o singură«închipuire de slove». înălţimea
de idei a acestui boier mare se vădeşte în prefaţă la
gramatica lui, tipărită la 1840. El avea conştiinţă
de greşita concepţie a multor boieri că au dreptul de
a trai din munca celor de jos. Dovadă este a lui
«Cărticică cuprinzătoare de cuvintele ce am auzit
dela îusuşi cugetul meu ». Thouvenel povesteşte cum
un boier i se plângea că Rusia şi Austria nu consimt,
să creeze între ele un stat a căruia neatârnare şi
neutralitate le-ar servi chiar lor, ferindu-le de cioc-
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iiiri, —• ideie pe cate am văzut-o exprimată şi în arti-
cole de ziare ale timpului. Şi iar revine mâhnirea de
nepăsarea cabinetelor şi ca străinii ce călătoresc prin
ţară «plătesc cele mai deseori ospitalitatea noastră
prin batjocuri la adresa femeilor, modelor şi încer-
cărilor noastre de reforme; condamnă prezentul...
uitând cu totul trecutul care ne scuză *.

Principatele treceau, într'adevăr, printr'o curioasă
•criză, De o parte încă urinele turceşti, <le alta avântul
spre propăşire, fără a se şti încă ce soarta politică
vor avea. XJn guvern reprezentativ, sub privegherea
•şi amestecul zilnic al Rusiei. O societate ce se sbătefl.
între obiceiurile orientale şi cele europeneşti. Occiden-
talism în forme şi elegante, mai mult de cât în spirit
•şi caracter. îransiţie şi contrast în toate, în case,
în îmbrăcăminte, în legi, în limbă chiar. Pretutin-
deni «o convalescenţă universală a satelor, a oame-
nilor i). Ascultând numai sgoino-
tul certurilor politice, zice St.
Marc Girardiu, — făcând o ob-
servaţie ce se poate aplica şi la
alte timpuri — nu se aude «ţara
•care se îmbunătăţeşte şi se îm-
bogăţeşte, casele ce se zidesc,
familiile ce sporesc, fiindcă toate
acestea se fac în tăcere*, I,a
Bucureşti se vedeau palate ală-
turi de colibe. Seara, pe t po-
dul » Mogoşoaiei căleşti pom-
poase stropîau de noroiu sau îne-
cau în praf pe umilul pedestru.
Luxul creştea mereu şi veniturile
boierilor se duceau în străinătate
•pentru satisfacerea fui. Ca în
toate societăţile aristrocratlce slu •
gite sunt numeroase în casele bo-
iereşti. In sufragerie 300 lumânări
«roses de Leopoldstadt»luminea-

ză o masă de 52tacâm«ri,incăr- „ „ D f f l n n i J ^ ™ U I P S " ' A N T I

cată de argintărie. Cucoanele «im- potitet coutcmpomu
brăcate franţuzeşte, aşezate fran-
ţuzeşte, vorbind, râzând, făcând izbitoare sachismeti tot
franţuzeşti, ae iau la întrecere în strălucire, eleganţă,
bun gust" şi ispitire». Schimbarea costumului e da-
toritSocupaţiei ruseşti. Modele franceze «dominăsuve-
rane pe malul Dâmboviţei. Ultimele noutăţi dela Paris
pătrund cu o repeziciune uimitoare», Cetesc gazeta de
mode «le Follet s>. Francezul e privit la Bucureşti ca
via prieten, aproape ca un compatriot. In saloaue se
vorbeşte în franţuzeşte despre literatura şi teatrul fran-
•ţiuesc, despre atracţiile Parisului. Se mai întâlneau însă
•şi rocMi jumătate europeneşti, jumătate orientale. Ro-
chia cu flori mari era dela Viena, mânicile «â l'imbd-
•cile » după moda franceză dela 1833, iar pe cap se vedea

luminat prin 722 felinare şi slab păzit prin 700 agenţi,
cari pun pe goana pe rău făcători tot repeţind stri-
gătul «cine-i acolo?». Priviţi din dealul Mitropoliei,
Bucureşti apar pierduţi în mijlocul grădinilor şi
spectacolul e cu deosebire frumos spre amurg, când
ultimele raze ale soarelui auresc vârfurile celor 365
clopotniţe dela CJ4 biserici». «Viile de boîars, lieu
de joie et de fetea, d'indolence et de volupte.

Vaste arene aux nioeurs emopâennes et aux habi-
tudes asiatiques, tuix moeurs europeennes et aux
habitudes asiatiques, aiixprivileges aristroeratiques et
aux libertes constitutionnelles... ; rues capricieuses,
mahalas mysterieux». Pentru adăpostirea călătorilor
oraşul avea patru hoteluri, «du Tlieâtre», <i du Ca-
siuo i>, « du l/ion dor» şi « de Valachie ».

*
Cauzele nemulţumirii obşteşti constatate în timpul

lui Ghica, se îmmulţiră în cei 6
ani de domnie a lui Bibescu.

Clerul înalt era nemulţumit
din cauza atingerilor ce se adu-
seseră privilegiilor lui seculare.
Neofit, mânat în parte de acest
simţimânt, îndrâsnise să ridice
glasul contra Rusiei încă dela
1846. Fireşte, Neofit nu pleda
cauza tuturor stărilor sociale şi
nu s'ar fi grăbit a-şî pune in-
fluenţa, dacă glasul său ar fi
fost ascultat, în serviciul de-
mocraţiei, dar rămâne un semn
de o deosebită însemnătate JI
stării de spirite în principate,
în ajunul lui 1848, îndrăsueala
ariiipăstonilui ţării, fost ani în-
delungaţi unealta Rusiei, CEI o
creatură a ei.

Că va fi apărat cauza clerului
înalt numai, sau ca va fi avut
în vedere privilegiile oligarhiei,
înfrânate şi ea acum de Rusia,

rămâne că Neofit, om de un caracter slab —• urma
mai ales a dovedit-o, — a îndrăznit să ridice glasul
faţă de Rusia, s'o învitiuîască de a zădărnici pro-
pria ei operă,'să: vorbească de drepturile ţării, să
dea într'un cuvânt pilda răsvrătirii contra voinţei
atotputernicei protectoare.

După cler, boierimea, Am adus în cursul lucrării
destule isvoare doveditoare pe deplin de naţiona-
lismul ei, Unii însă aşteptau realizarea visului lor
dela Ruşi, Alţii, desiluziouaţi de Rusia, întorceau
privirile către Turcia; alţii în fine, constatând slăbi-
ciunea Porţii, aşteptau ca puterile occidentale să ae
intereseze de soarta Principatelor. Boierii naţioua-

p E t e r i c i » < f
c o i . T u J o r N i i

p 3 p p p a ţ u a
•un turban din ştofa de Erusa. Pe ici pe colo case cu lişti se vădiseră înainte de 1821, la 1831, în timpul
.ririno caturi nninfri înrnrniirai-p At> mciri rM-it-fî RI Iiirti-nfiirt-,. rt/M-n^^+«-.1.,H An -̂,-.4. Ir. T Q n n .*.,, ; i _ ' ,1caturi, palate, înconjurate de mari curţi şi
.•grădini. Aspectul lor e uneori impunător, dar mate-
rialurile din care sunt făcute ornamentele nu trebue
.analizate de aproape. încolo casele sunt cu im singur
•cat, pierdute printre vastele maidane. Uliţe pavate
jsimt încă puţine la 1836, şi caldarâmul, unde există,,
•e făcut cu pietre ascuţite. Noaptea oraşul e slab

lucrărilor comitetului de opt la 1829, cu prilejul
revizuirii Regulamentului Organic, în sânul socie-
tăţii filarmonice, şi în afacerea Trandafirov. Contra
lut Bibescu, boierimea cea mare avea şi «ti inotfv
mai egoist de nemulţumire: atitudinea prea mândră
a Domnului faţă de ea. La mândria, cam de parvenit,
a Domnului, se adaogă mândria nouei Doamne,
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Pe lângă deosebirile ce făcea între boieroaicele de a
2-a şi de i-a clasă, desemuându-le chiar locuri deose-
bite la balurile palatului, privia de sus chiar pe
rudele ei apropiate. Se instalase la palat o canapea
pe care mimai Vodă şi Doamna se puteau aşeza şi
o femeie de spirit, franceză sosită la Bucureşti după
revoluţie, a putut spune: «On attribue â un conflit
de canapd une opposition sourde qui a ebranle' un
trone ».

Dar oricari ar fi motivele de nemulţumire ale
boerimii mari — în rândurile căreia intraseră şi oameni
noi, ridicaţi prin fel de fel de mijloace, sau mulţu-
mită avuţiei strânse oricum, — această clasă, trăi-
toare în capitală, în preajma curţii, trăgea, în total,
numai foloase din regimul existent, De aceea este
cu atât mai mare meritul, prea uşor uitat, al boie-
rimii mari în mişcarea dela 1848.

Altfel stau lucrurile cu boierimea mijlocie sau
măruntă, mai ales din provincie, — adesea de viţă
veche, — reprezentată prin proprietari şezând pe
moşiile lor. II0H1I ei în treburile publice era limitat,
Regulamentul Organic îi acorda oarecari drepturi
în administraţia satelor, a cutiilor săteşti, la recrutare,
perceperea impozitelor, desemnarea subcârmuitorilor,
alegerea deputaţilor. Membrii acestei boierimi aveau
drumul deschis spre ceie mai înalte trepte şi, de fapt,
unii din ei se şi ridicau, aşa încât, din acest punct de
vedere, continuarea vechiului regim le putea folosi,
dar, în total, neobişnuiţi cu favorurile curţii, dând
Statului numai impiegaţi sau ofiţeri inferiori, când

nu rămâneau cu totul retraşi pe moşiile lor, o schim-
bare a organizaţiei sociale nu le putea înrăutăţi
vieaţa lor obişnuită, vieaţa de ţară cu plăcerile ei
reduse. Şi erau numeroşi aceşti boeri de judeţ, pro-
prietari-agricultori, cari o vieaţa întreagă îşi cătau
de moşie, fără a-şi părăsi vreodată aşezarea. O nouă
organizare le putea deschide chiar orizonuri nouă
şi de aceea, în rândurile lor, se puteau găsi mai uşor
partizani ai ideilor liberale. Mai târziu numai, după
ce reformele s'au dobândit, boierimea mică a suferit
oarecare desihizie văzându-se îu concurenţă cu bur-
ghezimea nouă.

Boierimea cea nouă, aristrocraţia birocratică a
Regulamentului Organic şi intelectualii ieşiţi din
şcolile regulamentare, elemente cari se manifestaseră
îu turburările dela 1840, ţineau mai ales la o schim-
bare care să le îngădue, tot atât cât boierimii mari,
sa ocupe dregătoriile înalte ale Statului. Erau unii
din ei cari nici nu voiau altceva. Crescuţi în şcoli
alături cu feciorii de boieri, ei nu puteau înţelege
deosebirea care,. la ieşirea din şcoală, se făcea între
ei şi foştii lor camarazi.

Cei mai mulţi feciori de boieri erau oameni« h ide'es
elevees, patriotiques et liberales»1). Tinerii, în genere
adăpaţi, direct ori indirect, la isvoarele franceze,
«prea aprinşi pentru a tiu se exalta până la entu-
ziasm de vorba unui Michelet sau unui Quinet,
necopţi îndeajuns pentru a culege de ăcoto alceva'

') Cliainoi, 84—5.



SaS RXCICLOFEDIA ROMÂNIEI

r
•^IM j. j

DTÎI,A SLATINA. I,A as ŞI 20 ITJUlţ i&ai INTRE liTERIŞTl ŞI TURCI
Cokctlo Academiei Române

decât admiraţia pătimaşă a ideilor revoluţionare...
nu ajungeau s& între în relaţii decât cu agitarorii
societăţii; erau toţi îmbuibaţi de doctrinele cele mai
periculoase»1). Cei din păturile de jos, înlăturaţi dete
cursurile stvperioare ale Sf. Sava şi opriţi astfel în
aspiraţiile lor, tnergeau să sporească fireşte numărul
nemulţumiţilor.

Pe, lângă bonjurişti, .cari visau mai ales de ega-
litate cu cei mari, erau însă şi • idealişti şi democraţi
convinşi, preocupaţi într'adevăr de interesele obş-
teşti şi, caatare, de ale clasei celei mai numeroase.
TJn loc de cioste printre aceştia se cuvine lui N\ Băl-
cescu.

loviturile Domnului împotriva oligarhiei ar fi
trebuit sa-1 aptopie de pătura mijlocie. Dar tendinţa
Domnului era de a spori propria sa putere, pe când
pătura mijlocie voia să participe la conducerea tre-
biior publice, rezervată până atunci oligarhiei. De:
asemenea aplecarea Domnului spre şcolile franceze
de unde porneau ideile nouă, era în dezacord cu
dotinţa Domnului de a înfrâna lăţirea acestor idei.
Era consecvetit Kisseleff când învinuia pe Domn
• de a-şi.fi. trimis fiii la studii la Paris şi denunţa «la
pernicieuse tendance de notre jeunesse â aller se
former en France*, Domnul iarăşi apare nebo-
tarît între cuţentele din jurul lui şi dorinţa de a-şi
păstra scaunul, sprijinlndu-se pe Rusia. «B lesne a
învinui •— scrie el lui Kiseleff cu privire la tânguirile
opozanţilor — când vrei sâ pui sub ochi, înrăindu-le,

Jj cltafuoi, 79.

rănile unei societăţi, pentru a arunca o vină guvernului
fără a. ţinea seamă nici de îmbunătăţirile ce el va fi
adus... nici demărginitele mijloace ce are amână».
Se plânge de greutatea misiunii sale, muncind
ziua şi noaptea, şi luptând contra atâtor nemulţumiri
şi intrigi.

Acestea erau în linii generale, spre a nu mă repeta,
cauzele nemulţumirii obşteşti. Rădăcina lor nu este,
cum greşit se afirmă de obiceiu în epoca regulamen-
tară. Originea relelor e mai veche; numai cunoaş-
terea lor mai de aproape, prin desvoltarea spiri-
tului public, a arărat gravitatea lor şi a activat
dorinţa de a le lecui, după o prea lungă răbdare.
15 chiar neîndoelnic că Regulamentul Organic, din
punctul de vedere al organizaţiei interne a princi-
patelor, reprezintă im progres faţă de trecut. S'a
putut spune, cu drept cuvânt, că Regulamentul
Organic a fost un bine acum trei pătrare de veac.
Ceeace însă se vădise tot mai mult în epoca regula-
mentară, era tendinţa rusească de a amesteca tot
mat de aproape în afacerile interne ale principatelor,
jicnind autonomia lor şi simţul naţional deja înrădă-
cinat. Jugul rusesc apăsa tot mai greu şi dorinţa de
a4 scutura era aproape unanimă.. Dacă totuşi asupra
acestui sentiment care, deocamdată, domnia şi tre-
buia sa domine pe toate celelalte,- acordul n'n putut
exista până la urmă între toate clasele, cauza a fost
că revoluţia, ce a urmat în mod firesc după încer-
carea neisbxitită dela 1840 şi sub impresia turbviră-
rilor din.Europa", s'a revărsat şi asupra altor chestiuni
şi s'a manifestat uneori în forme şi cu tendinţe
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•extreme, cari au despărţit pe cei ce, în alte împre-
jurări, ar fi putut conlucra.

In acest răstimp, în Moldova, sub Mihail Sturdza,
nemulţumirile se înteţeau.

Un» boieri mari, ca N. Rozuovanu, C. Conacbi,
Lupu Balş, D. Ghica, erau nemulţumiţi fie fiindcă
nu încăpuseră îu slujbe sau fuseseră scoşi din ele;
fie ca Domnul ridicase la treapta întâi mai mulţi
boieri de trepte mai mărunte; fie că Domnul, în
•genere, călcând pe urmele lui Ioniţă Vodă pe care-1
•criticase atât de aspru, sporise şi el din cale afară
numărul boieriţilor. Aceşti oameni noi im căutau
decât a plăcea guvernului căruia datorau noua lor
situaţie, aşa încâfc degradaţia şi demoralizaţia deve-
niau de obşte. Chiar îu funcţie fiind, boierii mari
nu se sfiau a apela la consulul rusesc împotriva Dom-
nului. Nu se înţelegeau cu Domnul şi totuşi voiau sa
xămâe sfetnicii lui, mulţumită sprijinului rusesc.

Altă categorie de nemulţumiţi o formau boierii
de a 2-a treaptă şi de treptele mai mărunte, pe cari
Sturdza nu-i ridicase încă şi cari, ca urmare, erau
tot atât de potrivnici boierimii mari cât şi colegilor
de mai deunăzi ridicaţi mai sus prin voinţa dom-
nească. Nu voiau desfiinţarea privilegiilor, ci apli-
carea acestora deopotrivă la întreaga boierime fără
deosebire de trepte.

Alt grup de nemulţumiţi îl forma tineretul, în
frunte cu Mihail Kogălniceanu, feciori de boieri şi
chiar de boieri mari cari, inspiraţi sincer de ideile
liberale ale Apusului, atacau Reg. Org. în chiar dis-
poziţiile lui fundamentale, urmărind astfel schim-
barea îutregei organizaţii regulamentare.

EPOCA I/UI 1848

Revoluţia nu isbucnise încă în Europa, când
Eibescu deschise adunarea la 18 Ianuarie 1848.
Domnul enumera actele ocârrmiirii sale în anul trecut
şi constata apoi «starea de linişte, de siguranţă şi
de mulţumitoare petrecere întru care se află astăzi
ţara.». Niou, transmiţând lui Guizot mesajul, face
din Bibescu omul progresului, stânjenit în pornirile
sale de Rusia de o parte, de adunare de alta. In
privinţa reformei învăţământului, zice că Vodă « est
lom de s'associer bien serieusement atvx efforts qui
se font autour de lui pour preserver la jeunesse va-
laque des prdtendus dangers d'utie dducation libe-
rale ». Puţine zile după aceea însă, opinia publică e
adânc impresionată de gestul unui araăut care,
exasperat de suciturile justiţiei, întră în cancelaria
departamentului dreptăţii şi răneşte pe un cap de
masă, —«ceva.. . încă neauzit până acum în Ţara-
Românească», scrie Telegescu, răsvrătitul dela 1840,
iertat de Bibescu, lui Bariţ.

Î a 23 Februarie, revoluţia izbucnia la Paris, şt
studenţii români de acolo desfăşură steagul naţional
şi merg să felicite guvernul provizoriu. Ajutorul pri-
marului Parisului le zice între altele: «Avem cuvânt
a crede că Kuropa liberă odată şi neformănd decât o
singura naţie, va arunca ochii în părţile Orientului...
şi va scăpa atunci pe fraţii săi». Visul mai vechi al
revoluţionarilor utopişti francezi, vis care orbise
deja şi pe discipolii lor Români la 1841—1842 şi
avea să-i orbească şi acuma, visul frăţiei universale.

Tot atunci izbucneşte revoluţia îu statele Italiei,
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apoi în Martie, în Germania şi în Ungaria, ajunge
adică la porţile Principatelor.

Nion, consulul Franţei, înţelege tot pericolul la
care se expun tinerii utopişti, «traşi de instincte
generoase mai mult decât călăuziţi de o convingere,
palpitând încă de emoţiile ce le-a lăsat o creştere
primită în şcoalele sau prin cărţile noastre», şi cari
«nu cer mai puţin decât întregimea libertăţilor
noastre politice atât de greu cucerite de Franţa».
Guvernul se afla între boierii nemulţumiţi cari vor
să-1 răstoarne, de o parte, şi aspiraţiile progresiş-
tilor în fruntea cărora, de teama Rusiei, nu îndrăs-
neşte. să se pue, de alta parte. Printre progresişti

, sunt şi moderaţi cari, «făxă a voi să înfrângă prin
silă rezistenţa oligarhiei, fără a provoca, necumpănit,
p intervenţie străină», ar voi ca Domnul să propună
adunării măsurile «imperios cerute de principiile
de. omenie, de dreptate şt de interesul obştesc».
Nion a sprijinit această cauză pe lângă Domn, dar
opoziţia Rusiei împiedică totul prin ameninţarea că
« orice mişcare populară, orice măsură a autorităţii
menită a modifica statul quo, ar fi semnalul intrării
trupelor ruseşti în. Principate».

In nopţile trecute s'au lipit pe zidurile oraşului
afişe cerând desfiinţarea privilegiilor boiereşti, for-
marea unei gărzi civice şi libertatea tiparului, Unii
şefi ai mişcării s'au. înfăţişat chiar Domnului; care
le-a răspuns că nu-i poate privi ca pe mandatarii
legali ai poporului şi nici satisface, cu dela sine
putere, cererile lot.

Domnul nu credea că o revoluţie va isbucni, sau
de va isbucni era convins că o va putea năbuşi cu
mijloacele de cari dispunea. Refuză dar propunerea
lui Kiseieff de a i se trimete în ajutor câteva regi-
mente de cazaci. Nu consimţi nici la cererea lui
Dubamel, consulul Rusiei, de a exila pe Eliade. -Se
mărgini a chema la masă pe şefii .mişcării cărora Je
cunoştea firi mai moderate, pe I?,liade, Poenavu,
Marcovici, şi a-i îndemna la linişte. Demersul Dom-
nului rămase fără rezultat. Eliade trecu peste Olt,
unde se înţelese cu Maglieru, cârmuitorul judeţului
lionianaţi, în care Domnul avea încredere. Iţltade
mărturiseşte că Bibeseu se sfătui chiar cu Magheru
pentru sporirea numărului şi înarmarea dorobanţilor,
pentru ca ţara să se poată feri, prin propriile ei mij-
loace, de năpădiri străine. Ca această atitudine demnă
a Domnului era cunoscută şefilor mişcării rezultă şi
din faptul că ei se gândiră, vom vedea, să-1 pue în
fruntea lor. Văzând însă pe Donm nehotărît, se hotă-
rîră să grăbească ei lucrurile, cu gândul că Bibescu,
pus în faţa faptului împlinit, va simţi mai mult
curaj.

întruniţi la Islaz în ziua de 9 Iunie, revoluţionarii
ascultă rugăciunea preotului Radu Şapcă clin Celei,
care, însufleţit de aceleaşi simţiminte ce puseseră
odinioară în mişcare trupa lui Tudor, cere lui Dum-
nezeu izbăvirea o de abuzul elăciî, de ticăloasa iobă-
gie, . . . de podvada drumurilor şi a şoselelor, de aceste
munci ale Faraonilor. Se dă cetire apoi «Proclama-
ţiei » alcătuite «în numele poporului român » .si pur-
tând în frunte lozinca «respect către proprietate,
respect către persoane ».

Proclamaţia dek Islaz e strigătul libertăţii. Nu al
luptei, ci al înfrăţirii claselor sociale.«Tot Românul.,,
sătean, meseriaş, neguţător, preot, soldat, student,
boier, domn, e fiu al patriei s. Principiul adevăratei
libertăţi e afirmat. «Nu se cuvine a pierde pe cei
mai mulţi pentru cei mai puţini, căci este nedrept;
nu se cuvine iarăşi a pierde pe cei mai puţini pentru
cei mai mulţi, căci este silnic».

Poporul român voeşte autonomia, respectând tot-
odată legăturile cu Poarta. Drepturile Principatelor
au fost «recunoscute de toate tratatele încheiate
între înalta Poartă şi Rusia»,

Regulamentul Organic este împotriva drepturilor
poporului român şi împotriva tratatelor. Poporul
român se leapădă de el, «Această lege este însuşi
în folosul înaltei Porţi, ce va fi arbitru, împreunii
cu Franţa, Germania şi Englitera, cărora Românii
le reclamă judecată şi ajutor la orice asuprire »„

Poporul român vrea: răspunderea tuturor funcţio-
narilor; egalitatea drepturilor civile şi politice; con-
tribuţia generală după venitul fiecăruia; «alegerea
largă, liberă, dreaptă, unde tot românul are dreptul
de a fi chemai şi unde mimai capacitatea, purtarea,
virtuţile şi încrederea pt&Ucft să-i dea dreptul de a
ji ales »i);

Cere tipar liber, cuvântare liberă, adunări libereo,
gardă naţională, bancă naţională «însă cu fonduri

*)' Iu Obşteasca Adunare, Caracterul democratic temperat
al proclamaţiei.
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naţionale»— nu ruseşti; mănăstirile închinate să fie
scoase « de sub orice mâncâtorie».

Conţinea apoi proclamaţia o parte menită să aibă
ecou în pătura cea mai numeroasă şi s'o câştige
cauzei mişcării. Sătenii«îşi cer o părticică de pământ
îndestulă pentru hrana familiei (şi vitelor. . ., părti-
cică răscumpărată de atâtea veacuri cu sudorile
lor. Ei cer, şi patria le-o dă; şi patria iarăşi, ca o
mumă bună şi dreaptă, va despăgubi pe fiecare pro-
prietar ...». Claca, iobăgia şi lucrul drumurilor se
desfiinţează.

« Poporul român, după vechile sale drepturi, voeşte
ca Domnul» să fie ales «în toate stările societăţii,
în toată naţia, iar nu într'un număr mărginit de
oameni». Proclamaţia gresia în sensul că «după
vechile drepturi» Domnul fusese ales din singura
casă a Basarabilor. Numai dela stingerea acestei
familii era drept a spune că domnia nu mai fusese
de moştenire a nici unui neam. In orice caz nu era
conform tradiţiei vechi a ţării alegerea Domnului
pe un timp limitat şi alegerea pe 5 ani, cerută de
proclamaţie, nu-şi putea ajimge de loc scopul de
a «tăia rivalităţile», ci din potrivă era menită a
deştepta ambiţiile mai mult decât « emulaţia » între
cetăţeni. Ceeace voia proclamaţia să insiste era o
adevărată republică, pornind dela faptul că Dom-
niile în Principate fuseseră, din împrejurări neno-
rocite, de scurtă durată. Domnia în proclamaţie
preocuparea de a asigura oricărui cetăţean putinţa
de a ajunge la cea mai înaltă treaptă şi de a reintra,
după împlinirea mandatului, în rândurile cetăţenilor.

Se vede din această declaraţie, de altfel conformă
adevărului, că titlul de Prinţ nu fusese în obiceiul
ţării şi din înlăturarea tuturor epitetelor cari se
introduseseră în jurul persoanei Domnului, scoţând-o
pentru totdeauna, chiar după ieşirea din scaun, din
rândul cetăţenilor de rând. Mai desfiinţează procla-
maţia titlurile boiereşti, declarând totodată că « nimic
n'a fost moştenit în ţara aceasta, nici rang, nici
titluri, decât proprietatea şi numele familiei», uitând
că, prin aceasta chiar, o nobilitate existase. In dorinţa
de a uni toate păturile sociale, prin desfiinţarea ori-
căror distincţii, proclamaţia conţine şi fraza copi-
lărească, destinată probabil minţilor naive, că «tot
Românul e liber, tot Românul e nobil, iot Romanul
e un Domn», de sigur ca o ilustraţie palpabilă a
principiului egalităţii civile şi politice.

Şi la urmă, în termeni mişcători, proclamaţia se
adresează Domnului ales al ţării:

«Plânge poporul român de durere că te pome-
neşte în urma tuturor şi este la Măria Ta să te pui în
cap. Patria te-a ales, te-a avut fiul ei cel mai scump;
guvernarea ţi-a fost problematică; te-ai arătat în
ochii patriei şi ai lumii ca fiul risipitor din Evan-
ghelie. Vino înapoi...Noi uu-ţi cerem cuvânt...
Cuvântul îl vei da înaintea conştiinţei Măriei Tale,
înaintea lui Dumnezeu. Nu ştim dacă câte ai făcut,
le-ai făcut de bună-voe, ori silit. Acum e timpul să
arăţi lumii că ai fost şi eşti Român, acum e timpul
să faci să se spele cele trecute şi să nu laşi fiilor \m
nume veştejit, Patria te reclamă de fiu.,, cerând
să n u . . . se verse nici o picătură de sânge de Român.

GlUGORE D. GHICA. HOMNUI, ŢĂRII ROMâNEŞTI, iflai—lSaS
Portret ttc Leeu

Patria uită tot: fii dar al ei, după cum ea voeşfce'
să te aibă în cap la această mare faptă. Fă o pagină,
frumoasă istoriei române.. . Nu lăsa ţara fără cap
în asemenea împrejurări, în prada intrigei ce ar putea
aduce anarhie, căci atunci, vai nouă I şi de trei ori
vai Măriei Tale ».

Capii mişcării, firi moderate, voiau să evite anarhia
şi vărsarea de sânge. Recomandau în proclamaţie să se
ţie «numai buna orânduială în lăuntru», şi rezistenţa,
împotriva duşmanilor din afară va fi uşoară. Rusia
nu va putea trece hotarul, fără a trece peste crucea
oastei creştine. Proclamaţia protesta, mai dinainte,
la înalta Poartă, la Franţa, Germania şi Bnglitera
«de orice invazie în pământul românesc». Ţinea să
afirme că mişcarea e insuflată de «spiritul păcii»,
că se ţine «pe drumul legilor şi al tratatelor», că.
păstrează caracter <i praviluic». La nevoie numai, o-
naţie de 8 milioane va şti să-şi apere pământul cu
preţul vieţii.

In fine se proclamă guvernul provizoriu, compus din.
preotul Şapcă, îîliade, CJir. Teii (ofiţer şi decorat cu
Nişan Iftiharul), Şt. Golescu, N. Pleşoiantt, care-
transmite îndată Domnului testul proclamaţiei, îtivi-
tându-1 să se pue în capul mişcării pe care ei nu vor'
s'o vază degenerând în anarhie, Să semneze dar1,
constituţia. îndată ce vor primi răspunsul Domnului,
vor înceta să cârmuească. Tot odată se dă ordin.



,O Fii I TA 14 OM A N J li I

în hern i i din Komanaţi.
.. «li.ua ri îtirf, în stării <!e
ciirui făptuitori, trei tineri, au rămas necunoscuţi,

f runte cu Bibescu, VĂMI. U^JHH-I*- •>•"— J. _ . . . -

favorabil de toate clasele sociale dela Domn şi_ boxe-
, I t . , c b ^ ^ a ' h u ^ r ^ - D o u i n u h u , pe când Se rimea cea mare - r e n t a t ă prin C. Cantacuz.no -
i,rcmiiWa însoţit tle Vilara. Acest act nechibzuit a pană la sătean.
; . ,.i..i .. , : . , . , : ; ,E..,Ti-.;i.irif» rari> la r;\ii(lu-i D a r Rusiei nrSSS'HFS SE^£::̂ f>^*»f
iii spus care ax fi trebuit
s;j fie atituiusu-'U Iţtmmu-
liii în împreiittatiK- ce au
m u i j t îi dic-tie de j.wi-
li.-'ili-iiU1- >'• i-'t:îi:fita moţjîleîti
te- ?>• \'<rf fi ^ i t ; i t in sii-
JK-TUI liii I'ilhwcu. Istoria
v^ii-t.itu nijiti.'k' şi ur-

\'m\\ lui Jut;\lilpiu;'i î,i Cil-

f

(')r'lim; simt
Vi-tu-:

it-.ri, « i m;« mulţi, de
unie istorice: l')g. K. Go-

, post. St. Culescu,
AU-x. (ji.ile»cu, paharnic
loan Kîi ade, Grigorie Grâ-

Akcu Vaîeo-
f.rr. IVreţ, M

Mvnibrn mişcării cari
^eApJwrrâ iivar«!>t:ui, jtrin-
tne cari X. Grteou şi
iun BriUt.iim, se duc la
prsl.it în fruntea popo-
nîîi'.i sir.ins de iiincârul
Ma>;herii şi obţin deta
Domn, uimit de sigur de
precipitatv,:i eveitirnentits
*',->rr s m i u s a , Sa I I luni*;,
nr.1 l*:.1 seara, a
ţiei. Kăimln
în ce chip a întărit Dom-
nul îiceastă constituţie.
Fiul său Ghc-oighe adniitâ
ci a întrebuinţat formula
«stijHinându-snă s i l i i * .
•Chiar «te HU va ii scris

D o m n u l şi

BUCUREŞTEAXC.l IX COSTUM TJE MODĂ. V ţ H E
Gravura In iemn d n p a O, Ltttieitel. Cotecfia A. C. Corbii

muntean,
Ştirbei,

fratele

tervenţia ei.
I,a 12 Iunie,

scrie lui Bibescu că « e c t
dtat de choses a &kă
amene en contraveni^.* >n
flagrante aux d i spoa i t ions
du Regleniettt orgcani(|Lic>,
base sur Ies stipulaţie
du trăite d'Adrînople
şi de aceea consulatul
neral « proteste formeilt»-
rnent contre toittes I G H
innovations qui v i e m i e i i t
d'âtre introduites». C-îtv
urtnare3

dică la 13
simte <i că puterile lui n u
sunt potrivite cu certsi-îl«
celor de astăzi hni>i:*ij 11-
rări şi spre a nu b a t o
vreodată cugetul că a n i
primejduit soarta ţ ă i ' i i ,
ţiiud cârma oblăduirii 111 ni
mult decât putinţa
iartă >h Se retrage «
acea mulţumire ce
o conştiinţă c u r a t î l ».
Toată psihologia D o m n u -
lui stă în aceste ru.1ult.1ri.
Iacă odată, e z a d a r n i c a
se întreba ce ar fi t r e i > n i t
să facă Bibescu.. Xî tlt; r e -
gretat, cred, c ă s ' a g r f i l j j t
să abdice. Prezenţa l u i
în fruntea cânuuirii t i r fi
schimbat, poate, c u r s u l
evenimentelor itlterî o ixi-o.

In urma lui, avoti &&
urce tronul P r i n c i p a t i i l t u

său mai mare, Barbticuvjntt, Bibtsct/va ii avut în sufJet, sem-
nând, îndwala asupra consecinţelor actului său.
Tot deodată constitui noul minister compus din
N, Goltsat la interne; St. Golescu Ia justiţie;
Efcuie la calte; N. Bălcescuh secretariatul Sta- In Moldova nemulţumirile obşteşti aveau
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SINDROFIE IN PALATUL DOMNESC DIN IAŞI
Gravură in lemn dupft deacnul lui Doussiitilt din 18+3 publicata în Albiitn JIoMo-Va!;i<]ue

interne şi împreună cu acesta speculase asupra ave-
rilor mănăstireşti. Acum era vorba a surghiuni pe
opozanţii Gr, Cuza, Răşeanu şi Miclescu. încă dela
16 Martie Gueroult arată guvernului său că la Iaşi
domneşte mare agitaţie şi că e cu neputinţă ca eve-
nimentele dela Paris, Viena, din Germania să n'aibă
repercuţie aci. Domnul, om capabil dar stăpânit
de lăcomia de bani, refuză orice reforme şi se bizue
pe Rusia,

Ti®. 27 Martie numeroşi boieri, şi oameni de toate
stările, adunaţi cu ştiinţa cârmuirii, la liotei Peters-
burg, alcătuiră o listă de deziderate în. 35 de puncte.
In capul dezideratelor era sfânta păzire a «Regula-
mentului în tot cuprinsul său şi fără nici o răstălmăcire».

A doua zi, uu comitet de 16 ce fusese ales de adu-
nare, se strânse în casele log. Costache Sturdza, de
faţă fiind şi miniştrii A. C. Sturdza (Coco), de puţine
luni secretar al Statului şi N. Suţu şi prezentară mi-
nistrului de interne, acum Ştefan Catargî, petiţia
plină de semnaturi printre cari şi a Mitropolitului.
Ministrul făgădui că va aduce a 2-a zi răspunsul lui
Vodă. Boierii şi un public numeros aşteptară răs-
punsul în casele lui Alecu Mavrocordat, fiul bătrî-
muui logofăt Constantin. Răspunsul domnesc fu că
toate punctele erau primite afară de disolvarea
.adunării şi instituirea gărzii cetăţeneşti.

Două izvoare spun că după aceasta comunicaţie,
mulţimea se retrase în linişte, afară de vreo 17 boieri
•cari rămaseră să se mai sfătuiască. O scrisoare a lui
G. Sion către Bariţ spune ca în mijlocul celor rămaşi
se ridicară A. Cuza, V. Ghica şi Recleş ţinând dis-

cursuri foarte înflăcărate, îndemnând la răscoală:
* să mergem asupra baionetelor tiranului. Să ne
scăldăm în sângele nostru şi al său», Consulul francez
Gueroult spune că adunarea nemulţumită cu răs-
punsul Domnului ar fi trimis o delegaţie la Palat,
care ar fi somat pe Domn să cedeze imediat. Numai
după aceasta s'ar fi refugiat Domnul ia cazarmă,
liotărît să recurgă la forţa armată. Arestările şi avură
loc imediat. Post. Al. Sturdza şi N. Suţu desapro-
bând acţiunea prea energica a Domnului, demisio-
nară din guvern. Secretariatul Statului fu încredinţat
lui Vasile Beldiman.

Fura daţi surghiun în Turcia Al. Moruzi, Al. Cuza,
viitor Domn, N. Catargi, Basile Cânta, Gr. Romalos,
D. Filipescu, Manokche Costache, I. Cuza, Sandu
Miclescu, Zaharia Moldovanu şi trei fraţi Rosetti-
Răducanu, E oprită intrarea în ţară lui Scarlat
Vârnav, T. Răşcanu, V. Malinescu. Ordin se dă
colonelului Mişcenco, comandant la Galaţi, să pue
mâna mort sau viu pe C. Moruzi, fratele lui Alecu.
Sturdza aduse la cunoştinţa generală, încă dela 29
Martie, că în urma câtorva arestări, liniştea era re-
stabilită, iar la 31 Martie obşti comunicaţia primită
dela Nesseirode că Rusia uu va tolera manifestaţiile
anarhice,

N. Suţu spune în memoriile lui că mişcarea în
Moldova n'a reuşit fiindcă poporul era liniştit. Nimic
în dezideratele şefilor uu era de natură a le asigura
concursul masselor, Burghezimea era compusă de
Jidovi şi negustori străini. Iniţiatorii mişcării ştiau
bine aceasta; de aci nehotărîrea lor. Ce om sănătos
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la minte, zice Suţu, putea, îti aşa împrejurări, crede
în izbutirea mişcării într'o ţărişoară înconjurată de
puteri mari potrivnice tulburărilor revoluţionare. De
aceea şi găsi inutile Suţu măsurile de rigoare ale
Domnului,

Şi prigonirile continuam. Autorităţile urmăresc pe
N. Gliica-Budeşti şi Vasilică Ghica. Cnejii Cautacu-
zini şi Or. Balş caută să ridice pe sătenii de pe mo-
şiile lor din judeţul Neamţ. Tinerii V. şi C. Caziinir
sunt trecuţi peste graniţă 111 Bucovina, Se dau ordine
pentru prinderea lui lorgu Radu, T, Sion, Gr. Balş.
Costaclie Sturdza şi lorgu Ghica sunt surghiuniţi la
moşiile lor Rttginoasa şi Dclenii. Mitropolitul Meletie
îşi exprimă părerea de rău de a fi semnat cererea de
reforme. Mai sunt opriţi de a intra în ţară C. Negri,
Negruzzi, I,ecca, Alecu Dirnitriu, nepotul mitropo-
litului. Gr. Balş şi lorgu Sion, reuşesc să scape la
ispravnicul românesc din Focşani.

• Când văzură atitudinea răutăcioasă şi lipsită de
bună credinţă a Domnului, se hotărîră să dea pe faţă
toate dezideratele lor, Refugiaţii din Bucovina, din
cari unii asistaseră şi la manifestaţia românească
dela Blaj, strânşi la moşia lui Hurnuizaehi, soco-
tind cu Mureşeanul ca

La , noi a putred mărul,

însărcinară cu redactarea aspiraţiilor lor pe Kogăl-
'nlceanu. Acesta întocmi un «proiect de constituţie
pentru Moldova» care prevede: ocârmuirea din-
lăuntru slobodă şi neatârtiatS; admite în principiu •
sufragiul universal, dar «deocamdată * îl aplică lăr-
gind numai foarte mult colegiile electorale; inviola-
bilitatea deputaţilor; alegerea Domnului pe 5 ani
din toate clasele societăţii — după cum o • doriseră
şi revoluţionarii din Valahia, fără ca aceasta să poată
însemna, sub pana lui Kogălniceanu, republica —;
restrângerea puterilor •Domnului faţă-de adunare;

neamestecul Domnului în pricinile judecătoreşti;
oaste regulată şi gardă naţională; desfiinţarea ran-
gurilor boiereşti; desrobuea Ţiganilor; secularizarea
averilor mănăstireşti; contribuţii generale şi pro-
porţionale ; toate libertăţile formale şi, în fine, îm-
proprietărirea: «toţi gospodarii săteni vor primi dela
stăpânii moşiilor câte 2lA fălci de fieştecare,,, iar
pentru această expropriaţie făcută în folosul public. . .
se va da vechilor proprietari o potrivită despăgu-
bire ». I a fost dat lui Kogălniceanu să realizeze
aceste reforme. In privinţa împroprietăririi a schimbat
însă teza juridică pe care o adoptase la 1848, şi a
realizat acel act măreţ împotriva tuturor parti-
delor,

Acest proiect de constituţie Kogălniceanu îl co-
mentează în «Dorinţele partidei naţionale în Mol-
dova», Discută toată politica orientală a Rusiei
dela Petrii cel Mare încoace, politică ce câtva timp
a folosit Principatelor, dar avea de ţel adevărat
transformarea lor în unelte ruseşti. Cunoştinţele isto-
rice ale lui Kogălniceanu nu sunt puse pe larg la
contribuţie şi, după ce insistă mult asupra înpro-
prietăririi, afirmă că « cheia bolţii, fără de care s'ar
prăbuşi tot edificiul naţional», este unirea.

Acest nou aspect al mişcării revoluţionare puse-
pe Domn pe gânduri. Al. Kogălniceauu a scris fratelui
său: « Voclă-i ca un leu de când a cetit broşura d-tale...
Nu mai e voie a vorbi de Petersburg şi Ruşi. Vlădica
de Roman s'a surghiunit la Soveja ». De altfel Domnul
im schimbă sistemul: aVasiil Alecsandri (tatăl), pre-
zident la divanul apelativ, se zice; Ilie Zmău, vorjiic
mare; beizadea Dumitru vornic mare; beizadea
Grigore, postelnic mare; Mihăiţă Mihalaki, vornic
tnnrei>. Fireşte nu enumără Kogălniceanu pe tatii I
său, şi el vornic mare, când vrea să ilustreze tendinţa
lui Sturdza de a-şi face creaturi spre a reduce oli-
garhia. • •• " • • - •
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In Septemvrie, Domnul îngădui întoarcerea în
ţară lui L.ascăr Bogdan, fraţilor Rosetti, lui N. Ca-
targi, Al, I. Cuza, A. Cuza dela Bârlad, Grigore Ro-
mâlos, fiul' post. Iordache, şi D, Filipescu, punân-
clu-le însă condiţia că nu vor ieşi de pe moşiile lor.
Emigraţii intransigenţi din Bucovina, C. Negri, I.
Alecsandrî, P. şi C. Cazimir, Al. Cuza, V. Cânta, G.
Sion, M. Kogăluiceanu declarară că în asemenea con-
diţii refuzau bunăvoinţa domnească, Atacurile îm-
potriva Domnului continuară. Kogăîniceanu scrise
« Noul acatist al marelui Voevod Mihail Grigoriu».
Se publică o scrisoare batjocoritoare ca din partea
f «st ului rege
Iviidovic Filip
către Domnul
încă în fiinţă
Sturdza. Caii-
tacuziueşt i i
caută să ridice
pe ţăranii de
pe moşiile lor,
dar rudă fiind
cu Kotzebue,
rămân nevă-
t ă m a ţ i . In
schimb sunt
arestaţi liat-
maiiul A. As-
lan, C. Bălă-
nescu, a r h i-
mandritul Pai-
sie. Agitaţiile
continuă până
în primăvara
anului 1849 şi
pentru potoli-
realorSturdza
nu stă la în-
doială de a a-
pela la trupele
ruseşti coman-
date de Moller.

Dar situaţia
Domnului, a-
tacat fără încetare încă dela începutul domniei,
era fireşte sdruncinată. Orice autoritate morală
era piefdută. Era natural ca în urma convenţiei
dela Baltaljman să fie şi el îndepărtat, Firmanul
pentru orânduirea lui Grigore Alexandru Ghica e clin
luna Mai 1849.

*
Dar, o clasă socială ca să se afirme, nu presupune

mimai aceleaşi obiceiuri, ocupaţii şi interese la un
grup de indivizi la un moment dat; presupune şi
transmiterea prin generaţii a unui caracter special,
dobândit prin izolarea şi în timp a unei grupări de
către celelalte- Lucrurile s'au petrecut la noi, şi în
privinţa intelectualilor, şi în privinţa negustorilor,
mai de grabă ca spre sfârşitul imperiului roman,
când clasa mijlocie de mici proprietari, curiali, pro-
fesiuni libere, n'a putut constitui 6 grupare de care
statul să ţie seamă, de oarece membrii ei dispăreau

succesiv sau în clasa superioară a marilor proprietari
şi dregători, sau în rândurile plebei de meşteşugari,
mici negustori şi coloni.

De aceea şi Rusia, deşi încă dela 1817 culegea,
în scop interesat de popularitate, doleanţele tuturor
claselor sociale din Principate, n'a putut ţine seamă,
când sub auspiciile ei s'au întocmit Regulamentele
Organice, decât aproape numai de dorinţele boierimii
de diferite trepte,

Dar această boierime era desbinată şi de aci a
pornit şi disolvarea ei, Astfel nu s'a putut aplica
proectul rusesc de a deosebi de o parte o nobilime

ereditară com-
^ pusă din toţi

cei ce până a-
tunci dobândi-
seră boierii cu
caftan, iar de
altă parte o
clasă de func-
ţionari c a r i ,
pentru merite
excepţionale,
să poată fi no •
bilitaţi şi ei.

UN «noNjotmisT s şi UN BOIER, nu MODA. VUCHK
Începutul secolului ni XIX-len. Desen de Ai. iliiy. Colccfla Acndeuilel llomftne

Organic a des-
fiinţat deci pur
şi simplu boie-
riile cu caftane
şi a instituit
mimai cinuri
sau ranguri
personale, ca
cele de azi în
oştire, diplo-
maţie, sau în
corpul tehnic;
au fost denu-
mite însă tot
ca vechile bo-
ierii, împărţite
tot în t r e i
clase, dar pu-

teau fi conferite treptat oricui, ca răsplătire pentru
slujbele sale. Funcţiile statului erau de asemenea
deschise tuturor cu posibilitate de înaintare trep-
tată până la cele mai înalte. Odată cu cinurile, şi
privilegiile deveneau accesibile pentru oricine,

Pornirea cea veche spre slujbe şi caftane, s'a accen-
tuat în consecinţă în epoca regulamentară, pe când
profesiunile libere fără meniri politice, negoţul şi de
la o vreme chiar meşteşugurile, rămâneau fatal mai
ales pe seama streinilor, cu toate sforţările guvernelor
regulamentare de a îndruma tineretul claselor infe-
rioare spre ştiinţele exacte, sau studiile practice.
Cu atât mai nesuferită apărea, de altă parte, singura
îngrădire pe care Regulamentul Organic o punea
ambiţiilor politice pornite din poporul de rând, când
cerea, pentru ca cineve să fie ales Domn sau' cliiar
numai deputat de judeţ, să întrunească două: con-
diţii ; să fi boier şi să fie fiu de boier. Aceasta diri-tirmS,
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noul Iroierit n'o putea împlini decât în sistemul chi-
nezesc al înobilării simultane a strămoşilor răposaţi.

Se ştie că. aristocraţiile merg repede spre disol-
vare când sunt copleşite prin intrare frecventă în
sânul lor a unor numeroase elemente neaiistrocra-
tice, peutrtt că tradiţia unui corp organizat se .şterge
pe măsură ce cadrele lui se lărgesc. Aşa s'a întâmplat
şi în ' Principatele române.

Faţă de aspiraţiile politice, boierimea românească
s'a arătat, în tot cursul veacului al XlX-lea, foarte
naţionalistă şi progresistă. încă dela 1821, câţiva
boieri români, N. Văeărescu, Gr. Băleatm, C. Câin-
pineantt, C. Golescu, I. Campiueami, Km. Băleami,
R. Voinescu, Giani, Oră-
şanti, episcopul Ilarion, yc.'\':."'•'•':•/ ':'-•'• .'
formaseră la Braşov o
societate secretă, din a
căreia contopire cu soci-
etatea literară, fondată
la 1827 de Golescu şi
Eliade, a ieşit societatea
filarmonică, ale căreia sta-
tute, fixate la 1834, le
publică Curierul românesc
la 1S35. Printr'uu jurnal
din 25 Martie acel an,
comitetul filarmonicei
chibzui înfiinţarea unei
scoale publice de muzică
vocala şi instrumentală,
în care tinerii de ambele
sexe să se primească fără
plată. De altă parte, încă
din anul precedent, un
proiect fusese închipuit
de ofiţerul rus JSfojin,
pentru acoperirea mijloa-
celor necesare ridicării
unui teatru naţional, Sco-
pul societăţii era: cultiva-
rea limbii româneşti şi
propăşirea literaturii, mu-
zicii şi teatrului; înfiinţarea unei scoale de băieţi şi
a uneia de fete, cu pensionat, în care să se ţie şi
bursieri;, deschiderea unei scoale dramatice; tipărirea
şi răsplătirea lucrărilor originale şi tălmăcirilor dra-
matice. Iii curând societatea putu plăti profesori ele
.declamaţie (Aristia), de franceză, de muzică (Wacli-
inann), de româneşte pentru fete, de danţ şi scrimă,
şi întreţine ca bursieri 16 băieţi şi 4 fete. In frun-
tea comitetului pentru clădirea teatrului fu pus ma-
rele boier Iprdache Filîpescu. Membrii erau Câmpi-
neanu, I, Roset, C. Han ti, P. Poenaru, EUade şi li-
brarul N. Daniilopolu,

Elevi ai şcoalei greceşti, sau şi ai liii Lazăr, cari
se. lasă uşor .câştigaţi de nişte Francezi din Bucureşti,
partizani înfocaţi ai ideilor liberale, ei întocmesc un
program secret politic în care figurează, pentru întâia
oară, egalitatea înaintea legii, şi obşteasca impunere
la dări.

Meritul membrilor din protipendadă, cari au aderat
Ia acest program, era cu atât mai mare, cu cât îu-

MIHAII, 8TUROZA D01IKUI, MOI,DOV1ÎI, 1834—18,18
D f t o gravură contemparmift

semna pentru ei pierderea unei situaţii preponderente
reale. Pentru boierimea secundară însemna înlăturarea
acestei situaţii de fapt a protipendadei şi de aceea
era destul de dispusă să renunţe la nişte privilegii
tot mai puţin preţuite, pentru că erau împărţite
cu un număr tot crescând de boieriţi noi. Pentru
intelectuali în sfârşit, programul liberal însemna do-
bândirea tuturor drepturilor politice, fără nici o
rezervă.

Acelaşgrup începe atunci şi o campanie* în Occident,
pentru neatârnarea ţării şi înfiinţează la Paris, la
1839, cu mai mulţi Munteni decât Moldoveni, « Socie-
tatea pentru învăţătura poporului român », în care

nu întârzie, sub influenţa
mediului, să ac manifeste
ideile cele mai înaintate şi
chiar porniri revoluţio-
nare. In anii 1840—1843,
în Muntenia, izbutesc
chiar cele dintâi încercări
revoluţionare, în care sunt
amestecaţi boieri de toate
treptele şi intelectuali, cu
îndoitul scop de a înlătura
stăpânirile străine şi de a
desfiinţa privilegiile.
Avem în Muntenia, dela
1821 la 1848, alături de
străduinţe culturale, un
curent politic neîntrerupt
cu caracter nu numai
naţional, dar şi liberal şi
democratic,

Mulţi sunt Moldovenii
cari colaborează la mişca-
rea culturală şi naţională,
prea puţini, în frunte cu
Kogăiniceanu, Ia îndru-
marea liberală şi demo-
cratică. Intr'adevăr, frun-
taşii cărvunari moldoveni
cari, la punerea în vi-

goare a Regulamentului, protestaseră pentru că
nu s'au acordat aceleaşi drepturi politice întregii
boierimi şi, ameninţând cu răzvrătire, întrebuinţa-
seră chiar frazeologia revoluţionară strigând: «Jos
Regulamentul; cetăţeni, mai bine moartea! ft, ob-
servară în curând că fiind, cei mai mulţi, nu numai
boieri, dar şi fii de boieri, Regulamentul uu sta în
calea nici uneia din aspiraţiile lor, De altă parte,
şi îii practică, în Moldova, Domnii regulamentari au
ridicat pe mulţi din boierimea secundară la cele mai
înalte trepte, cu singura excepţie a rangului de mare
logofăt şi a funcţiei de ministru, pe când în Muntenia,
afară de vreo 2—3 cazuri, membrii familiilor secun-
dare n'au ajuns decât la rangul de mare agă, cel
mai mic din cele de clasa întâi. In Muntenia erau
deci mai mulţi cari aveau motive de a continua să
strige: « Jos Regulamentul», pe când boierimea Mol-
dovei, în majoritatea ei, nu cerea, la 1848, decât
aplicarea lui cinstită. Prin această formulă, boierimea
secundară a Moldovei exprima acum aceeaş dorinţă
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pe care, împotriva ei, o rostise la 1821 protipendada:
stăvilirea înmulţirii boieriţilor şi deci a privilegiaţilor.

Cum această stăvilire era cu neputinţă, trebuia
să se ajungă fatal, în amândouă Principatele, la
desfiinţarea privilegiilor.

Revoluţionarii munteni au preamărit prin imitaţie
şi fără rost pe comercianţi, cărora le atribuiau toate
însuşirile de moralitate, energie şi patriotism, deşi
recunoşteau că negoţul principal era în mâinile străi-
nilor şi ca 11'aveam deci o burghezime în felul celei
occidentale. Sub aspect că purtau de grijă inte-
reselor negustorîmii, cerând drumuri, instituţii de
credit, înlesniri negoţului, revoluţionarii munteni
erau preocupaţi îi: fond de interesele proprietarilor
rurali de toate categoriile, formulate de mult de
boieri, în calitatea lor de proprietari,

In schimb, revoluţionarii munteni au trecut mai
uşor asupra intereselor clasei care merita într'adevăr
o atenţie deosebită diu punctul de vedere al consoli-
dării naţionale şi sociale. După cum îu Franţa la
1848, burghezimea, pentru a da o satisfacţie partidului
reformei sociale cu care se aii ase pentru a triumfa
a instituit o comisie mixtă de patroni şi uvrieri,
care s'a îucliis repede după câteva discuţii teoretice,
tot aşa guvernul nostru revoluţionar a adunat o
comisie de proprietari şi ţărani, în care s'a discutat
desfiinţarea boierescului şi împroprietărirea. I,a noi,
nu era vorba de a desfiinţa, ca în Franţa la 1789,
drepturile feodale ce apăsau încă asupra micii proprie-
tăţi ce se formase în bună parte singură prin răscum-

părare; la noi trebuia creată inica proprietate prin
exproprierea celei mari. Opintirea, cu puţine excepţii,
a proprietarilor din amândouă Principatele a avut
două temeiuri: unul, că se punea în discuţie însăşi
natura dreptului clăcaşilor şi se interpreta ca un
drept de proprietate, oferindu-se despăgubire pentru
claca şi nu pentru pământ, ca şi cum ar fi vorba de
a răscumpăra drepturi feudale; altul, că lipsea încre-
derea în posibilităţile de plată a despăgubirilor. In
urma dezacordului constatat, comisia mixtă a fost
închisă. Capii revoluţiei, cu excepţia lui N. Bălcescu,
n'au mai vorbit de împroprietărire.

Şi la noi, ca îu Franţa, revoluţia dela 1848 a fost
mimai tactică si metodă ce nu trebuia să înşele asupra
ţelurilor ei. Unii din şefii revoluţiei noastre, extre-
miştii, zişi roşii, au adoptat şi ditirambele franceze
asupra efectelor magice mântuitoare ale turburărilor
revoluţionare, precum şi frazeologia jacobină, In
sfârşit, după cum la Paris s'a ars tronul lui l,udovic-
Filip, la Bucureşti s'a ars Regulamentul Organic.

Irî' ftfoldova şi fără astfel de revoluţie ideile au
evoluat dela căiTtinarism la liberalism. Reprezen-
tantul tipic al acestei evoluţii a fost M, Kogălniceanu,
care mai are şi meritul de a nu fi pierdut nici odată
din vedere importanţa unei reforme agrare.

Regimul vechi se prăbuşea singur, prin desbiaarea
şi desconsiderarea reciprocă dintre treptele boierimii,
prin excesele şi ridicolul derivând din înmulţirea
peste fire a privilegiaţilor şi prin necesitatea de a
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adopta forme nouă, impuse de contactul tot mai
des cu lumea apuseană şi de noile împrejurări eco-
nomice.

De aceea, când divanele ad-hoc s'au întrunit la
1857, boierimea era aproape unanimă, în amândouă

Ştirbei se pronunţase pentru unire într'un memo-
riu dela 1856, menit să câştige acestei idei pe Au-
stria, prezintându-i contopirea Principatelor sub un
Domn străin ca o barieră împotriva planurilor de
expansiune ale Rusiei. La 1857, Austria dădea iu-

Principatele, pentru a cere desfiinţarea privilegiilor strncţii agenţilor ei în sensul că Ştirbei trebuia în-
fi Ai^n1-!-4-n4<nn f** n-Iii-t-ni-i 1rtrvM A ntvi4-t n + r»X t*£h. •"li'rt.n I U l f o f in t i f"T(l 111111*11 M flf*H 17A10 C £1şi egalitatea înaintea legii.

Locul boierimii în conducerea statului l'au. luat
ceusitarii, reprezintaţi mai ales prin proprietarii
rurali, şi capacităţile, adică echivalentele dela noi
ale burghezi mii occidentale. Dar, pe când acea bur-
ghezime se ridicase, treptat, prin muucă disciplinată
şi spirit de prevedere şi se oţelise în lupta aprigă a
concurenţei, noua noas-
tră clasă conducătoare
era, în altă formă, tot
aceea de mai înainte, cu
aceleaşi deprinderi atavi-
ce. Iată de ce noul regimla
noi, a continuat în atâtea
privinţe pe celvechi.

Cu această deosebire,
că cel vechi nu se înte-
meia pe pretinsa « egali-
tate înaintea legii».

PRELUDIILE UNIRII
PRINCIPATELOR

Ideia unirii Principa-
telor, care încă de acum
ioo de ani frământa clasa
noastră conducătoare, era
strâns legata de aceia a
Domnului străin.

Una fără cealaltă este
compromisă, scria la 1856
censului francez din Iaşi,
Victor Place. Ele se con-
fundă, repeta acesta la
1857. ' J - o t atunci comi-
sarul francez în Princi-
pate, Talleyrand, raporta
ministrului Walewski :
<( Cred chiar că unirea nu
s'ar vota dacă divanul
(ad-lioc) n'ar avea dreptul de a completa ideia
naţionala prin aceea a Domnului străin... (Aceasta)
a devenit atât de nedespărţită de unire, încât
ţara nu mai vrea să înţeleagă pe una fără cea-
laltă i). In acelaşi sens se pronunţa ambasadorul rusesc
din Constantinopol. Intr'adevăr, fără o domnie străină,
ar fi renăscut rivalităţile dintre indigeni pentru ocu-
parea demnităţii supreme, iar neajunsurile de mai
înainte s'ar fi reeditat pe o scară mai mare. De aceea
şi guvernul turcesc era de părere, la 1857, c& era su-
ficient ca puterile să declare că nu vor admite Domn
străin, pentru ca ideia unirii sa fie părăsită.

Numai cu această reservă a domniei străine pu-
teau fi câştigaţi pentru unire şi aceia cari credeau
•că au drepturi la scaunele Principatelor: foştii Domni
Barbu Ştirbei, Gheorghe Bibescu şi Alexandru Ghica.

\
\

AI.UXAJfDB.ir DIMITHriî GHICA
DOJUNUT, ŢĂRII ROMANEŞTI, !834—1842

demnat să se pronunţe contra unirii, dacă voia să
aibă sorţi de a redeveni Domn.

Bibescu, sub pseudonimul de Sanejouand, se ară-
tase şi el favorabil unirii îu broşura dela 1857. «Les
Principautes roumaines devant I'Europe».

Se considera atunci ia Viena că el trecuse «cu
arme şi bagaje în câmpul unionist»,

Ghica îşi arătase sen-
timentele unioniste îu
timpul căimăcămiei sale.
(Iulie 1856 — Octoinvrie
185SJ, faţă de alegerile
pentru divanul ad-lioc.

In divanul ad-lioc, Ia
1857, Bibescu rosti chiar
un călduros discurs în
favoarea unirii cu Domn
străin.

Convenţia dela Paris,
din 185S, nu admise însă
unirea cerută de divanele
ad-hoc. In aceste coudi-
ţiuni, unioniştilor din
amândouă Principatele
nu le rămânea decât să
caute mijloacele de a
ajunge ulterior la reali-
zarea idealului lor. Pen-
tru aceasta trebuia, în
primul loc, ca Domnii ce
urmau să fie aleşi în fie-
care ţaTă să fie ei înşişi
partizani ai unirii, pentru
ca sub scutul lor sa se
continue lupta. JSfu mai
era deci vorba de a re-
aliza de pe acum unirea,
ci de a alege Domni cari
să voiaseă realizarea ei.

In ajunul proclamării lui Cuza ca Domn al Moldo-
vei, adunarea clin Iaşi se şi rosti încă odată că acela
pe care-1 va alege, va avea, înainte de toate, înda-
torirea de a lucra mai departe pentru unire sub Domn
străin. Consulul Place raporta la 12/24 Ianuarie:
«Colonelul (Cuza) a ajuns la cârmă ca reprezentant
firesc al ideilor, dorinţelor şi nevoilor al căror ceas
sunase... De altfel, înainte de alegere, s'a mai dat
un vot în favoarea unirii, ca expresiune persistentă
a dorinţelor ţării. Fiecare, şi Domnul însuşi, şi-au
luat angajamentul să continue a lucra îu acest scop &..,

Odată ce nădejdea înfăptuirii imediate a unirii se
spulberase, candidaţi k domnie se iviseră destui,
încă dela 1857, delegatul francez Talleyrand semna-
lase «urile care*despart casele Ştirbei, Bibescu şi
Ghica». Reprezentanţii acestor trei case redeveuiră
fireşte, la 1858, candidaţi la domnie, Toţi erau tinio-
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PAT.ATUtr GHICA I,A CO^Î
Gtnvura'de Bar publicata 1n il,e Jlouile Ilustra fi, 1859

nişti, cu atât mai mult cu cât, cum observa consulul
francez clin Bucureşti, Beclard, nimeni aproape mi
era împotriva unirii la Bucureşti şi de altfel nici n'ar
pîea fi avut de ce să fie, Dar., odată ce mi mai era
vorba de unire imediată, fiecare din cei trei foşti
Domni se credea în drept să-şi reia locul şi să lucreze
el pentru, unire,

Deabinăiile personale ale celor trei rivali se alto-
iau pe acele ale clasei noastre conducătoare de atunci.
Ea se împărţea în trei partide: conservatori, pro-
greşi şti sau naţionali şi radicali, dar numai în privinţa
problemelor de organizare internă.

Nuanţa între cei doi dintâi este greu de precizat.
Printre cei porecliţi conservatori, •
erau atunci, între alţii, Barbu Ca-
targi, colonelul, loan Tini, Florescn
(viitorul general), Barbu Heliu, dar
tocmai aceştia semnaseră la 1857
în fruntea unui manifest în care
cereau nil numai unire cu Domn
străin, dar şi: guvern reprezentativ,
miniştri răspunzători, adunare na-
ţională potrivită cu starea morală
şi materială a ţării, egalitate înaintea
legilor, supunere fără deosebire la
toate sarcinile Statului şi accesibi-
litatea tuturor la funcţiunile pub-
lice după capacitate. Candidaţii la
domnie ai conservatorilor erau Bi-
bescu şi Ştirbei, dar printre Mr-
tiile acestuia s'a găsit un proiect de
constituţie de la 1857, din care se
vede care-i erau părerile: egalitate
înaintea legii,. admisibilitatea tu-fc
turor în funcţiile publice, pârtiei*
părea tuturor Ia sarcinele Statului,
regim electoral bazat exclusiv pe

cens. Pentru timpurile de atunci,
un asemenea program nu era con-
servator, ci progresist.

Radicalii, în frunte cu Ion Bră-
tiauu şi C. A. Rosetti, cereau: li-
bertatea tiparului, juriul în materie
de presă şi de crime, dreptul de adu-
nare şi de asociere, subordonarea
puterii executive celei legiuitoare,
extinderea învăţământului primar,
largă reformă administrativă, jus-
tiţie gratuită. Dar toate aceste de-
ziderate fuseseră formulate şi de
divanul ad-lioc al Moldovei care,
spre deosebire de al Munteniei,
intraseră în desbaterea chestiunilor
de reforme interne, deşi acel divan
nu fusese compus din radicali. Atât
n'ar fi fost deci de ajuns pentru a
desbina adânc pe radicalii şi con-
servatorii clin Muntenia, Totuşi cei
dintâi acuzau pe cei din urmă, că
voesc «toate drepturile, toate scu-
tirile, toate foloasele, pentru o sin-

gură clasă de câte-va familii, iar pentru restul naţiei
toate poverile, angaralele, plăţile şi suferinţele de
tot felul. libertatea numai pentru cel mai tare.
Dreptatea rezumată pe aşa vroi,. , Omul în sfârşit
redus a fi nu om, ci stăpân sau slugă». Programele
conservatorilor de la 1S57, pe care le-am citat, mi
îndrituesc însă aceste învinuiri. Cauza reală a desbi-
narii era alta. Radicalii erau reprezentanţii unei
ideologii burgheze, împrumutate din I?rauţa şi pe
care voiau s'o transplanteze la noi. «Clasele de mijloc
şi de jos —scriau ei tot atunci—acele iinpilate,
voesc garanţii mai complecte..,; ele aspiră să ocupe
în societate locul ce li este înseninat prin activitatea,

A BU,I,KCOQ, CONSUr,UI, M A N T E I I,A BUCUREŞTI
După desenul Iul CA. Demsaiilt din 1843
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Pictură de Leca. Muzeul Militar Naţional
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prin luminile;, prin interesele, prin numărul lor».
Era deci o lume nouă, a unei burghezii în realitate
redusă la număr, care voia să înlocuiască pe cea ve-
che la cârma statului, dar căreia conservatorii îi
contestau pregătirea. Virtuţile necesare, spunea pro-
gramul acestora dela 1857 «nu le vom găsi în oameni
necunoscuţi, Iară trecut, cari cred că prin cuvinte
amăgitoare şi fraze pompoase pot stVşi facă pozi-
ţ i e . . . , cari., . lovesc prin calomnie.., clase întregi
ale societăţii noastre.,. », Nu înţelegeau totuşi con-
servatorii să reserve conudeerea statului boerimii,
căci adăogau că însuşirile uecoKare «se pot găsi...
în hftfbftj;!1 <lin toate clnseie societfiţii». Se poate ea
în inima lor unii conservatori sa. fi rămas la părerea
pe care, la 1854, o lorinulnKe, într'uu- memoriu, Ni-
colae Kretzulescu, că într'o adunare naţională o re-
pie/.entare specială, pe Lângă aceea a proprietăţii şi a
capacităţii, ar trebui i'oservîită nobiJiniii maii prin
meiului aleşi de întreaga boierime, socotind o aristo-
craţia de tradiţie » ca singură în stare să înfrâneze
'arbitrarul domnesc şi tot odată să ţie piept curente-
lor subversive, spre deosebire de «ciocoii », adică de
parveniţi, jjata la coni;)romisuri. ])ar şi KrotKiilescit
admitea încă de atunci egalitatea înaintea legii ,şi
faţă de sarcinele statului şi accesibilitatea tuturor ca-
pacităţilor Ia funcţiunile publice, iar i'eserva lui n'o
mai formula niinoni, nici el însuşi, acum la 1^59, după
ce convenţia dela l'aris desfiinţase jirivllegiile de
clasă.

Acestea erau partidele în prezenţă în momentul
c/iml, ăitpîi alegerea Ini Cw/.n ca JVtnin al Moldovei,
treljuia ales şi un Domn al Ţării Romaneşti,

Dintre cei trei caimacami cari formau cârmuirea
provizorie, loan Mânu şi Kmanoil Mleami erau par-
tizanii lui Bibcscu, iar Ion Al. Hlipeseu, al lui Ştirbei.

Pentru a combate pe amândoi rivalii, Alexandrii
Ghica înclinase, încsi din timpul căinulcămiei sale,
spre oamenii de stânga. Casa lui Bărbii Ştirbei, Ia
rS^fi, o privea ca «un focar de uneltiri facţioase şi
turburătoare». îşi câştigase a afecţiunea claselor in-
ferioare » şi înlăturarea lui din căimăeăiuie după con-
venţia dela Paris, îl făcea să apară ca o <t victimă, a
sentimentelor sale patriotice». Nouii caimacami îl
învinuiau la 1858 că numise în slujbe pe oamenii
fostei revoluţii. Partizanii lui, printre cari, afară de
Ghiculeşti, erau unii Mlăeeni şi Kret/,uieşti, Ion Can-
tncuzino, fiul fostului caimacam, Ion Vlădăiami vărul
capului oştirii, protestau acum, ca şi oamenii tk
stânga, împotriva ingerinţelor electorale ale caima-
camilor.. Totuşi, fiindcă era mai puţin înzestrat de-
cât rivalii lui şi dăduse dovezi de slăbiciune faţă de
oamenii abuzivi caro! înconjurau, avea mai reduşi
sorţi do izbândă, iar radicalii, deşi (ledarau că n'iui
candidat, ar fi preferat pe Nieolae Oolestiu care aven
îndoita însuşire de a fi un «om dela 184R» şi un boier
mare, opozabil celorlalţi.

Se pune deci întrebarea prin ce împrejurări s'a
tyuns, în aceste condiţii la alegerea ca J.I011111 ui Ţării
Româneşti a lui Alexandru Cuxa, alesul Moldovei şi
la realizarea unirii pe această cale piezişă.

UNIREA. PRINCIPATKI-,0 R

Este curios emu contemporanii nu nu-au lusat lă-
muriri mai multe asupra acestui eveniment tic o im-
portanţă deosebită. l)c altu parte, uri h\: pare ol nki
puţinul material de care dispunem n'u fost pe de-
plin folosit.

l,a 14/26 Ianuarie 1859, beizadea Grigore M.
d arăta în « Steaoa Donării».cit în adunarea.
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Moldovei propusese ca Domnul ce se va alege să aibă
îndatorirea, în înţelegere cu Valahia, să proclame
unirea. Apoi adăoga: «După alegerea Domnului,
mergând să-1 felidtez, am dat dovadă de abnegaţie,
făcându-i tot aceste propuneri şi încredinţâudu-1 că
m'aş simţi fericit să contribuez cu ori şi ce sacrificiu
la această mare faptă naţională, fiind gata a da tot
concursul meu Domnitorului spre a fi ales M. Sa şi
în Valahia fl.

Este neîndoios că Grigore Sturdza va fi împărtă-
şit şi altora cele ce, încă din ziua de 5 Ianuarie, su-
gera noului Domn al Moldovei, Astfel îmi explic te-
legrama de a doua zi, 6/18 Ianuarie, nerelevată până
acum, a ministrului de externe austriac, Buol, către
plenipotenţiarul dela Pa-
ris, Hiibner: «Cuza a
iost ales la Iaşi, va îi
ales şi la Bucureşti». Tre-
bue să fi fost informat de
consulul austriac dela
Iaşi. Este deci cu atât
mai curios că svonul nu
se găseşte înregistrat şi
de consulul francez, după
cum nu i s'a. găsit până
acum vreo altă urmă în
corespondenţa diplomati-
că engleză şi austriacă.

Nici gazetele româneşti
ale timpului nu mai po-
menesc de un asemenea
proiect. Un articol din
« Steaoa Dunării» dela
8/20 Ianuarie se mărgi-
neşte a zice că dacă «fraţii
de dincolo de Milcov » vor
alege «unul asemenea »
unirea va fi curând re-
alizată. In aceeaşi zi, în
-«Românul », C. A, Rosetti
scria numai că nu va fi
Isîruinţă până ce « nu vom
alege, şi noi astfel precum
au ales ei ». Preocuparea
era ca alegerile să nu dea
de o majoritate în adu-
narea oamenilor perie iunei
-şt ai trădării»- şi să nu se aleagă Domn
•cei ce au domnit, ei saii părinţii lor ».

Dimitrie Eoliutineanu a scris mai târziu ca depu-
taţii trimişi de Cuza Vodă la Constantinopol ca sa
notifice Porţii alegerea lui «avuse misia de a trece
prin Bucureşti şi a cerceta ideea dacă este cu putinţă
a veui la unirea ţărilor surori cel puţin prin alegerea
Domnului Moldovei ca Domn al Ţării Româneşti».
Totuşi ziarul « Românul», relatând la 17/29 Ianuarie
primirea la Bucureşti a deputaţilor moldoveni, nu
vorbeşte decât de urările ce s'au făcut, începând cil
iostul caimacam dela 1849 Const. Cantacuzino/ pen-
tru alesul Moldovei şi pentru unirea Principatelor.
Să fi fost o discreţie dictată de grija că Poarta ar
putea refuza învestitura Domnului Moldovei? Dar,

în acest caz, cei cari ar fi adoptat încă de atunci
ideia alegerii lui Cuza în Muntenia şi-ar fi atribuit
măcar ulterior acest merit.

I,a 15 Ianuarie Vasile Boerescu în « Naţionalul»,
la 20 Ianuarie Rosetti în « Romanul » şi la 22 iarăşi
Boerescu în «Naţionalul» declarau că mi au Jiiciim
candidat la domnie; candidatul lor va fi acel al na-
ţiunii ; totul este să se aleagă iui«Domn al poporului,
adevărat principe constituţional». Deşi 11'o mărtu-
riseau, se va vedea că acest om era Nicolae Gnleseu,

Această situaţie, dictată de preocupări de viitoare
organizare internă, o rezumă într'o scrisoare inediţii,
în limba franceză, dela 28 Februarie 1859 un oare-
care Gradowicz, polonez stabilit în ţară încă dela

1849 şi intim al lui Ion
Ghica. «Dacă se găseşte
cineva care să spue că a
prezis sau prevăzut ale-
gerea colonelului Cuza ca
Domn al Valahiei, el este
un înşelător, care poate
fi crezut de persoane
străine de afaceri,.. După
alegerea lui Cuza ca
Domn al Moldovei, multă
lume vorbea de alege-
rea lui în Valaliia, cum
se vorbeşte de mii de
alte lucruri, fără a se opri
serios la această ideie,
care era privită ca im-
posibilă, sau himerică».

Odată ce marile puteri
se rostiseră împotriva uni-
rii, principalii candidaţi,
cât timp sperau să aibă
majoritatea în adunarea
electivă, nu putea fi dis-
puşi sa renunţe în favoa-
rea «omului nou i), sau
chiar « fiu al poporului»,
în opoziţie cu « aristocra-
ţii », ales la Iaşi.

GRO11G1Î BinîSRCU IJOMNUI, TABU llOHrANIÎŞTl, l8.|S—18.(8
Portret de Anim CMaick. Col. Alice Albii încă dela 4/16 Ianua-

rie, deci cu o zi înainte
nici unul din de alegerea iui Cuza' în Moldova, consulul fran-

cez din Bucureşti, Beclard, raporta că partizanii lui
Alexandru Ghica sunt «mai imiţi ca niciodată cu
fracţiunea radicală, care recunoaşte de şefi pe d-nii
Golescu, Brătianu şi Rosetti.» I/Uptati împreună con-
tra celor doi caimacami, Băleauu şi Mânu, partizanii
lui Bibescu şi ocrotitorii conservatorilor. împotriva
acestora se plâng deopotrivă atunci consulului francez
fruntaşii radicali şi Gheorghe Ghica, nepotul fostului
Domn.

La 19/31 Ianuarie, tot Beelard, comentând rezul-
tatul alegerilor, socotea că erau în' adunare 30 par-
tizani ai lui Bibescu, 13 ai lui Ştirbei, 18 ai lui Go-
lescu, numai 6 ai lui Ghica şi 5 ai lui loan Cantacu-
zino. Sorţii erau astfel nesiguri, faţă de coaliţii po-
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Gravură contemporană. Col. Academiei Române

Ion Bliade
Ion C. Brătlanu
Gli. Jlaghcm
C. Aristlii

C. A. Rose tu ,'
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Ion Vofnescu

Nkolae Golescu
Dlinitrie Brăttniiu
Ştetnn Golescu
Cesnr Bolliac
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sibile. Ştirbei era bolnav, iar Bibescu era aşteptat,
pe a doua sau a trei a. zi', dela Viena.

In aceste condiţiuni se deschide adunarea electivă,
în dimineaţa zilei de 22 Ianuarie, hi dealul mitropo-
liei, Radicalii diiar uniţi eu Ioan Cantacuzino şi cu
Gluculeştii, erau totuşi în minoritate, dai1 nici par-
tizanii lui Bibescu nu puteau forma majoritate, dacă
mi se ţineau cir ei aceia ai lui Ştirbei. Prezenţa tru-
pelor nu împiedică strângerea de gloată în carte şi
chiar pătrunderea în sală a multă lume neautorizată.
Verificarea mandatelor provoacă apostrofe şi învi-
nuiri reciproce violente, dela care nu se abţine nici
Alex. "Glii ca. Nu mimai deputaţii de stânga, dar şi
Const. Cantacuzino, cer eliminarea celor neregulat
aleşi. Cel mai vehement
este beizadea Diwitrie Gr,
Ghica. însuşi beizadea
Gheorghe Ştirbei şi bă-
trânul Apostol Arsaki, re-
cunosc că unele alegeri
sunt lovite de nulitate.
Se hotărăşte imediata ex-
cludere din comisiile de
verificare a mandatelor,
a 9 deputaţi, printre cari
Alex. Ghica .şl Radu Go-
lescu de o parte, însuşi
caimacamul loau Mânu
de altă parte. Rămâne
totuşi posibilitatea miei
majorităţi Bibescu-—Ştir-.
bei.

In această zi chiar,
Cezar Bolii ac se prezintă
capului oştirii, generalul
Barbu Vlădăianu şi-i zise:
« Ştiu că poţi să mă tri-
miţi de aici drept la în-
chisoare, dar iată pro-
punerea ce am să-ţi fac:
să alegem pe Domnul
Moldovei». Vlădăianu îi
răspunse că <( având ci-
neva asemenea idei mari,
uu.se poate teme de închisoare », Consultă apoi pe
Alex. Ghica şi acesta fu «cu totul de această idee».
Că întrevederea dintre Bolliac şi Vlădăianu, avu
loc cel ma târziu la 22 Ia iiarie, rezultă din faptul
că VlSdăianu povestind întâmplarea într'o scrisoare
către Nicolae BJaremberg la 1869, avată că «mai în
•attneL,'sau chiar- a'dotta zi.» veni la dânsul Brătianu
cu aceeaşi.propunere, ceea ce, precum vom vedea, mi
s'a întâmplat decât în noaptea de 23 spre 24
Ianuarie,

Rezultă de aci că Alex. Ghica a fost. câştigat pen-
tru cauza alegerii lui Cuza, măcar clin ziua de 32 Ia-
nuarie. Kste atât mai explicabil, cu cât sorţii de iz-
bândă ai lui Ghica se dovediseră reduşi şi că se ofe-
rea iui nou mijloc de a împiedica succesul adversari-
lor săi. Vlădăianu era devotatul lui Ghica şi fusese
menţin ut în fruntea oştirii, ca şi colonelul Caragea în
capul poliţiei, contra voinţei caimacamilor, prin

mijlocirea lui Ghica pe lângă comisarul turc din
Bucureşti, Daut-Efendi, cum o spune însuşi în scri-
soarea citată şi o confirmă memoriul, de la 30 Ianuarie
1859 găsit printre hârtiile lui Bibescu Vodă.

Aceste împrejurări ne dau cheia celor petrecute în
zilele următoare.

încă din seara de 22 Ianuarie, pe bariera Colenti-
nci încep să sosească în capitală ţărani, cari erau,
cum lămureşte Beclard şi arată memoriul din hâr-
tiile lui Bibescu, de pe moşiile Ghiculeştilor. Un me-
moriu anonim, inedit, în limba franceză, confirmi? că
«în Valahia ura caimacamului Alex. Ghica faţă de
foştii Domni Ştirbei şi Bibescu, a servit sa facă a se
asmuţi populaţia oraşelor .şi satelor şi a se excita

până la punctul de a o
face să violeze sanctuarul
adunării în singurul scop
de a împiedica alegerea
unuia din cei doi hospo-
dari menţionaţi». La 23
Ianuarie dimineaţa şi mai
multă lume în curtea mi-
tropoliei. Se deosebesc
grupurile de ţărani, De-

, putaţii observând că so-
sesc trupe, Ion Brătianu
protestează violent. îm-
preună cu generalul Vlă-
dăianu şi cu beizadea
Diniitrie Ghica ies pen-
tru a linişti mulţimea.
Garantând că ordinea nu
va fi turburată, trupele
sunt retrase. Ordinele
semnate numai de doi din
cei trei caimacami, pen-
tru înlăturarea mulţimii
cu forţa, nu sunt execu-
tate de Vlădăianu, sub
cuvânt că nu emană dela
căimăcămia întreagă.
Astfel Vlădăianu, ajutat
şi de prefectul poliţiei,
colonelul Caragea, îşi câş-

tigă merite incontestabile prin tactul său. Câteva
luni în urmă scria însuşi că'veghiase a nu da «ocazie
de excese şi a se trece alegerile în linişte, a rămânea
liberă acţiunea camerei de iuterveniri silnice... Nici o
înrâurire ilegală nu a schimbat hotărîrea ir ea şi am
reuşit,,, o opri pe cei ce căutau ocazie de turbu-
rari... Nu am lăsat între oştire şt popor urme du-
reroase de sânge». In scrisoarea citată dela 1869,
adăoga că «Vodă Ghica în două rânduri trimisese la
mine pe colonelul Ieronini şi mai.pe urmă pe Iorgu
Ghica spre a-mi arăta grija ce are de a nit se face
vărsare de sânge»,

Nici în ziua aceasta de 23 Ianuarie, adunarea nu
ajunge la niciohotărîre. După şedinţă, până noaptea,
comentarii şi conciliabule. Bibescu nu mai era sigur
de majoritate fără concursul, dubios, al lui Ştirbei.
De alta parte, poporul era asmuţit, ue spune Gra-
dowicz, de partizanii lui Ghica şi ai revoluţionarilor

NIC0I.A1Î lîĂT.CRSCU, 1819-1852
Portret coutempprnn. Col. Acndcmtci Române
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(adică radicalilor) împotriva candidaturilor lui Bi-
bescu şi Ştirbei. Consulul Beclard spume şi el că Alex.
Ghica era bămiit de a fi autorul turburărilor, în în-
ţelegere cu beizadea Dimitrie Ghica şi cu Ion Bră-
tianu şi că ţăranii veniţi la Bucureşti erau de pe mo-
şiile lui, Gradowicz şi memoriul din hârtiile lui Bi-
bescu adaogă că agenţii consulari ai Rusiei şi Prusiei
au încercat o împăcare, propunând candidatura cai-
macamului mai favorabil progresiştilor, Ioau Al. Fi-
lipescu, dar n'au isbutit. Seara, pretinde Beclard, con-
servatorii s'tui arătat dispuşi să renunţe la candida-
turile lui Bibescu şi Ştirbei, cu condiţia ca şi de par- '
tea cealaltă să se renunţe la candidaţii Ghica şi Go-
lescu.

Gradowicz adaogă că această hotărîre a fost adusă
la cunoştinţa stângei de către Barbu Catargi şi Apostol
Arsaki. Membrii stângei s'ati adunat atunci în sala Con-
•cordia. Acolo, beizadea Dimitrie Ghica, cum o spune
un articol din «Naţionalul» dela 25 Ianuarie şi o
•confirmă generalul Vlădăianu în scrisoarea citată, a
•propus unirea prin alegerea lui Cuza. Consulul Be-
•clard informează că fraţii Brătieni şi C. A. Rosetti
au început prin a se opune. Î a fel spune Gradowicz,
•care însă pretinde că N. Opranu a făcut liberalilor
propunerea de a se alege Cuza: «Partidul revoluţio-
nar (adică radicalii) nu-1 voia. Au trebuit discuţii
furtunoase şi chiar ameninţătoare pentru a-1 face
;să-l primească. Hotărîrea n'a fost luată decât la ora

2, în dimineaţa zilei de 24 Ianuarie», Pentru radi-
calii munteni, Ctiza nu părea destul de înaintat în
idei. După aceasta, Ion Brătiauu se duse la generalul
Vlădăianu unde găsi, cum însuşi povesti într'o adu-
naTe electorală din sala Slătineanu la 1869, «saloa-
nele luminate şi toţi ofiţerii adunaţi să îiotărască ce
să facă a doua zi». Vlădăianu ne spune că vâzându-l
pe Brătianu, îi întrebă: «Ce vreţi dela mine ? Care
vă este candidatul? Este Golescu? «Nu, răspunse
Brătianu, să alegem pe Domnul Moldovei t. « Atunci
îi dădui mâna, că vom merge împreună». Brătianu
confirmă şi el că, vorbind lui Vlădăianu" de candida-
tura iui Cuza, nu întâmpină mei o opunere şi că-şi
dădu mâna cu el « pe viaţă şi pe moarte ». Adeziunea
dreptei la această soluţie trausacţională, fu obţinută
«cu entuziasm», pretinde Gradowicz. Sigur este că
în dimineaţa zilei de 24 Ianuarie, la o întrunire a
majorităţilor, se constată imposibilitatea unui acord
între partizanii lui Bibescu şi acei ai lui Ştirbei.. Tot
Gradowicz adaogă că secretul hotărîiii luate fu atât
de bine păstrat, încât consulii străini o ignorară. Ua
n'avu vreme să se lăţească în oraş înainte da deschi-
derea şedinţei adunării elective, aşa ca pentru cei
mai mulţi alegerea lui Cuza a fost o surprindere.

De altă parte, un moldovean scria din Iaşi la 37
Ianuarie 1859 că a văzut «o depeşă telegrafică dela
lancu Ghica din Bucureşti, în care zice c'ă numirea
lui Cuza i-au scăpat (pe deputaţi) de măcelari, căci
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Gînvnrft ţcrmanil contemporanii, Col, Acadutnici Uomftne

pe piaţa adunării se găseau 25.000 oameni gata la
orice dacă nu s'ar fi numit Domnul nostru». Este
prima înregistrare a svoiuiliti, ce avea să se acrediteze,
deşi era neîntemeiat, că alegerea lui Criza la Bucureşti
s'a datoiit «măcelarilor t adunaţi în dealul mitro-
poliei.

După cum am văzut, alegerea Ini Cuza era asigu-
rată în zorii xilei de 24 Ianuarie şi astfel nu mai era
nevoe de presiune populară asupra adunării. Şedinţa
acesteia n'a niai fost decât confirmarea legală a ho-
tărîrii prealabile a factorilor principali, dar al căreia
secret se păstrase. N'ain găsit suplimentul ce se zice
că a. apărut la « Românul 9, ziarul radicalilor, îndem-
nând pe cetăţeni sft respecte libertatea adunării, dar
fapt este că atunci când consulii străini suiră dealul
mitropoliei, se mirară de liniştea şi ordinea ce dom-
neau. Imediat după apelul nominal, Vasile Boerescu
ceru şedinţă secretă, spre a face o comunicare. Dis-
cursul său strălucit se poate rezuma astfel; nimeni nu
vrea să renunţe la candidatul său; toată lumea este
însă de acord a dori unirea; prin urinare consensul
nu se poate stabili decât votând pe acela care personi-
fică acum principiul unirii; acesta este alesul Moldo-
vei. Aceste cuvinte făcură o adâncă impresie şi spul-
berară ultimele rezistenţe,
: Apostol Arsaki dek conservatori şi beizadea Di-
mitrie Ghica sprijiniră propunerea, care fu admisă,
cu unanimitate. După o scurtă rugăciune a mitropo-
litului, toţi deputaţii jurară să voteze pe Cuza,
Beizadea Qheorghe Ştirbei, în numele tatălui, său
bolnav, ceru să se trimită acestuia procesul verbal
să-1 semneze. Beizadea Grigore Bibescu, prin adop-
ţiune 'Brâncoveaim, dădu asigurări că tatăl său
care nu era deputat, îşi va da şi el adeziunea,
urmând să sosească în curând. ••Beclard credea
că fostul Voma Bibegctt nu sosise facă în ţară.

Adevărul este că se oprise la Bucov, lângă.
Ploeşti, la devotatul său Procopie Filitti şi aştepta
acolo rezultatul votului. Când. şedinţa publică fu re-
luată, formalităţile se îndepliniră repede. Numai şase
alegeri fură invalidate, printre care a lui Alex. Ghica.
şi a lui lancu Mânu. Rămâneau 66 deputaţi din cari
lipseau doi, Vodă Ştirbei şi lancu Slătineaiui. Vice
preşedinţi fură aleşi Barbu Catargi şi fostul caima-
cam Const, Cautaeuzino. Acesta observă ea legsil-
mente putea, fi ales Domn şi un moldovean. Cusja
întruni unanimitatea de 64 voturi. Beizadea Dintitrie
Ohica declară că rezultatul se datoreşte abnogaţiei
majorităţii: «Acei cari erau calificaţi de retrograzi
şi de aristocraţi, privilegiaţii de cari se zicea cil nu
se pot despărţi, de privilegiile lor, prin devotamentul
lor faţă de lucrul public au făcut să triumfe un prin-
cipiu nemuritor».

Rostirea numelui lui Cii/.a avu deci, în împrejurări
similare acelaşi efect în Muntenia ca mai înainte în
Moldova. Conştiinţa intereselor superioare ale nea-
mului precum pani asupra preocupărilor şi pasiunilor
personale. Sufletele se simţiră uşurate iu faţa triumfu-
lui unui mare principiu naţional. «Trebue să fi asis-
tat la această şedinţă, pentru a-şi face o ideie
de eiitusiasmul ce a izbucnit», raporta consulul
Beclard.

Barbu Vlădăianu spune şi el, în scrisoarea citată
dela i86g, că ducandu-se după alegerea lui Cuza la
Alex. Ghica, acesta, în saloanele pline de lume, îl
luă îu braţe, îl sărută şi-i zise; « Să trăeşti; te-ai pur-
tat întocmai după inima mea».

DOMNIA I,UI ALEXANDRU ION CUZA

Cu dreptate a spus istoricul A. i). Xenopol că legea,
rurală a fost cuiul în jurul căruia s'a învârtit câr-
muirea internă a lui Cuza Vodă *).

Exproprierea moşiilor pentru a împroprietării pe
ţărani, fusese înscrisă la 1848 în programul lui Mihai
Kogălniceanu şi în acel al revoluţionarilor munteni,
dar dintre aceştia din urmă nu stăruise efectiv şi
necurmat pentru înfăptuire, decât Nieolae Balceseu.
Totuşi, discuţiile ce se urmaseră atunci la Bucureşti,
în comisia mixtă de proprietari şi ţărani, fuseseră

, suficiente pentru a semăna în sufletele proprietarilor
o adi'ucă îngrijorare,

Această temere sporise apoi, în ajunul deschiderii
divanelor ad-hoc, pentrucă, în conformitate cu dis-
poziţiile electorale din firmanul pentru convocarea,
lor, aveau să fie reprezentate în ele toate stările so-
ciale, deci şi ţărănimea. Două manifeste ale comite-
tului central al unirii din Bucureşti, în Martie şi
Aprilie 1857, crezuseră necesar să liniştească pe ale-
gători, asigurându-i că divanul ad-hoc având să fie
compus în mare majoritate din proprietari, nu putea
exista nici o teamă că ar lua măsuri care să vatăme-
proprietatea,

In divanul ad-hoc al Moldovei care, spre deosebire
de al Munteniei, intrase şi în discutarea reformelor
interne ce ar fi de dorit, se formulaseră totuşi şi unele

!) Domnia Iui Cuza Vortîl, Iaşi, 1903, voi, I, p.
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propuneri favorabile ţărănimii1), Din desbaterile de
atunci se putea vedea că marea majoritate a boerimii
nu era călăuzită, în cercetarea problemei agrare, de
preocuparea de clasă sau de egoism, ci, pe de o pa.rte,
de grija salvgardării însuşi principiului proprietăţii,
privit ca principul de ordine, ameninţat de propo-
văduiri ce puteau deveni subversive în nişte minţi
primitive, iar pe de altă parte, de consideraţii rela-
tive la propăşirea economică a ţării, prin desvoltarea
agriculturii, consideraţii în care interesul individual
se îmbina cu atât mai mult cu cel general cu cât,
pe atunci, averea acumulată era încă repezentată
aproape exclusiv prin proprietatea rurală.

Din teama de expro-
piere derivase alta, anume
aceea a lărgirii dreptului
de vot în aşa chip încât
să se ajungă la o adunare
care să voteze expropri-
erea. Această temere s'a
manifestat şi ea în des-
baterile divanelor ad-hoc
ale amâudnror Principate-
lor, Clasa conducătoare,
chiar aşa zişii reacţionari,
erau de acord, dovadă
proectul de Const i tuţ ie
dela 1857 al lui Barbu
Vodă Ştirbei şi manifes-
tul tot de atunci semnat
de Barbu Catargi şi de alţi
conservatori, să ceară nu
numai unirea şi Domn
străin, dar şi guvern repre-
zentativ, egalitatea înain-
tea legii şi serviciilor pu-
blice, dreptul pentru fie-
care de a ocupa orice
funcţii ale Statului, cu
singura restricţie a selec-
ţiunii fireşti. Dar, s'a ac-
centuat cu îngrijire în di-
vanul ad-hoc că egalitatea
înaintea legii nu implica
votul obştesc. Este de ob-
servat dealtfel, chiar la
1848, că din trei proecte electorale, numai cel din
urmă, dela 14 Iulie, când revoluţia se simţea amenin-
ţată, admisese colegiul unic şi votul universal, dar
şi atunci cu doua trepte. Pentru votul universal şi
direct nu se pronunţase decât N. Bălcescu. Ceea ce se
admise apoi în divanul ad-hoc, fusese numai princi-
piul, înscris şi în art. 24 al tratatului de la Paris pe
baza căruia se convocaseră divanele ad-hoc, al unei
singure adunări, întocmite pe baze destul de largi ca
să reprezinte toate stările şi toate interesele. Se pre-
cizase în discuţii că prin această formulă nu se pre-

«RIGORI!; Ar,BXANDiur GHTCA
Portret la Epltropia Sf, SpMdon (Jiu Inşi

l) Socotinţa minorităţii comitetului proprietăţilor mari
D, A. Sturdza, Ghenndie Petrescu şi B. C, Sturdxa, Acte
ţi. documente privitoare la Istoria Renaşterii României, VI,
1863; aceea a lui Rosetti-Teţcauu (ibid. 805); a lui Teriachhi
(ibid. 800}; şi a lui C. Negri (ibkl, 893).

judecia întru nimic asupra viitoarei legi electorale şi
că se excludea în tot cazul votul universal. Se relevase
că şi în vremea marei revoluţii franceze, votul
universal nu fusese înscris decât în Constituţia dela,.
1793, care rămăsese în vigoare numai până la 1795.
Proprietarii se arătaseră înfiicoşuţi de spectrul co-
munismului şi denunţaseră pe instigatorii anonimi ai
ţărănimii împotriva proprietăţii, calificate de rapt.
Mihai Kog&lniceauu se crezuse obligat să declare că
nimeni în adunare nu era nici comunist, nici socialist,
nici partizan al "sufragiului universal. Cant în acclaş-
sens se rostise Ion Brătiauu în divanul ad-hoc ai
Munteniei.

Cu sistemul pur censi-
tar admis apoi de Conven-
ţia dela Paris clin 1858,
care desfiinţa colegiul ţă-
rănesc şi nu cunoştea
decât colegiile proprieta-
rilor rurali şi urbani, adu-
narea a fost compusă, în
marea majoritate, din pro-
prietari rurali, boieri sau
nu. Cât priveşte capaci-
tăţile, este de observat ca.
dincauxa stării economice
de atunci la noi, şi acei
atc căror venituri derivau
din munca intelectuală, îşi
consolidau în bună 23>uie
prisosul de câştig tot în.
proprietăţ i rurale, aşa.
încât, în mod firesc, şi
această nouă clasă condu-
cătoare era adusă să sê
opună şi ea unei reforme
agrare şi, de teama aces-
teia, şi unei reforme elec-
torale,

însuşi şeful partidului
de extremă stânga, zis
partidul roşu, Ion Brăti-
ariu, se exprima astfel la.

Do«sur,*ioi.DovBi,IB49-.a5<i 1858 în apelul său către:
alegători: «Rău voitoru se:
fac. a crede că mijloacele:

de care se servi revoluţia (dela 1848) erau chiar
ţelurile ei şi că prin urmare ori ce mişcare. . , na-
ţională nu poate asemenea avea alt ţel decât de a.
lua pământul din mâinile acelora ce-1 posedă, azi,,
spre a-1 încredinţa în mâinile altora». El spunea,
că la 1848 se adoptase numai «principiul împro-
prietăririi ţăranilor, cu despăgubire», în scopul de
a «smulge străinilor (adică Ruşilor), arma cea mai;
puternică (de care se serveau) pentru a ucide o>
naţionalitate». Putem adăuga că acest pericol se
dovedise real încă de când cu ocupaţiile străine
din a doua jumătate a sec, al XVIII-lea şi avea
să'se mai dovedească chiar şi în zilele noastre, cu
prilejul ultimei ocupaţiuni, dar se vede că la 1858-'
se părea până; şi partidului roşu că pericolttl era în-
lăturat şi că deci reforma agrară putea fi părăsită.
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ori« clasa de ţătaui din
societăţile civilizate * şi câ
«i«î ţâranul nu se mai
Î&KL itnpilat &. I>ai, clasa
<ii? patentări câta* care
ae iîtdttptau tnaialessim-

liti Ion Brătiaau,

cea mure, absenteistâ dela mo-
cliiar că

unt-.

IOV* Mi""
MMll. \OR-S*IL ŞI LAIÎIALA^ .... • _.. „ v , . , (1

Portret de Juiijn C*ia^i!*. Colecţia Academiei Komâne

na reprezenta, după cifrele concordante date de
N. Kretzulestu U 1.856 şi llbicinî la 1857. decât
Ţrea 70.000 tle indivizi în Muntenia şi vreo 50.000
sa Moktova, A asigura acestora drepturile poli-
tic* şl -a-i face s4 beneficieze ele libertăţile for-
wtale, pentru a crea cu ei şi cu profesioniştii liberi,
— acea cla&ă mijlocie pe care şi St. ilare Girardin
o constatase mai numeroasă în Muntenia decât în

iva, —o burghezie, aceasta era atunci preo-
esenţialS a partidului de extrema stângă

îs de Ion Brătianu şi C. A. Rosetti. Era trans-

agrarâ a rămas constant la ordinea zilei, fără a p v i t u a
fi însă şi rezolvită, deoarece nu se găsea nici o t it l i t-

nare dispusă să dea o s o -
luţie în sensul dorit d e
Domn.

De aceia .şi Cnza V o d f t
se gândi, încă dela îneepvj-
tiil domniei, la o riiocH.fi-
care a coustitnţiei iji a
regimului electoral. A c e s -
tea erau îusă atunci î i e t e
internaţionale, convtsnţUi
dela Paris şi legea e l e c t o -
rală, anexată ei, aşa îtic:fit
orice schitiibare hui>licu
negocieri tliploinatict; Ui
afară, o lovitură de
înlăuntiu.

Intr'un «îemoiiu t:
agentului său la
tinopolC. Negri, înufi «tc-in
1860, Cuza Vodă nrfttn. că
nu se pot realiza, e u o
adunare de privilegiat.'!, re-
formele preconizate d(* t t r t .
46 din Convenţia ti ci a
Paris, care prevedea î n t r u
altele că «se va pi'oc;t?ctci
fără întârziere la r e v i z u -
irea legii care regult:ii'/.il
raporturile proprietari lor
pământului cu c u l t i v a -
torii, având hi v e c i e tu
îmbunătăţirea stării ţ t i va-
nilor», Analizând lt>(/(yi

electorală anexată convenţiei, Domnul releva t
tipic al colegiului dela Ismail, compus dintr'vm.
gur_ alegător care se alegea pe sine însuşi. Cu
nări eşite din asemenea regim nu se puteau
reforme sociale, iar de altă parte adunările
nu puteau, fireşte, consimţi să se sinucid.il
o reformă electorală.

hs. 6/18 Decemvrie 1860 M.Kogălmceanu.pri n i
nistru în Moldova, scria şi el Domnului: 9 Cr-edeţi-]
nici cu această cameră, nici cu oricare alta c a r o arş osetti. Era trans , o a r e a a c a r o ar

punerea, specific munteană, a ideilor revoluţiei fran- izVO*i â i n sistemul electoral (actual), nu e s t e c u
e«ze 4 găî*a ecou în acelaşi public care p ţ ' l putinţă de a realiza i t l i ţ i de«ze 4
tura

, p , a or revoluţiei fran ra (actual), nu e s t e c u
găî*a ecou în acelaşi public care preţmse'la- putinţă de a realiza cuvintele ce mi le-aţi n d v e s a t -

democratică a învăţământului lui Obeorghe â i'oeavre. â 3'oettvre, â l'oeuvtel Singura- m d n - t i i i v n '
. - l a t u i ă ce deosebeşte acest învăţământ de singura propăşire stâ în conv i l î î. . . . . L f deosebeşte acest învăţământ"de singura propăşire, st'â în "convocarea^nei

ai lui Oh^jrgbe Asaki,—şi căruia se adresaseră de după legea electorală dela 1857», adică dupjt
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CARICATURI DlS TIMPUL I.U1 VOGORIDU. DIVANUI, AD-HOC
Colecţia Academiei Române

fktti>r;iîi pe b:ua căreia se- .strânseseră divanele ad-
hoc, în care figurasc-râ şt reprezentanţi ai ţărănimii.

In acelaşi an, proiectul de lege agrară întocmit de
oniiifia centrata, deîa Focşani era, fireşte, favorabil
pMpriitarilor. Numai Rosetti Teţcanu propunea tot
atunci un plan de împroprietărire a ţăranilor, care
ptmt>at:Ă *> ujare îngrijorare.

IA începutul • anului iSlii. în vederea conferinţei
internaţionale ce avea să se adune spre A delibera
asupra unirii Principatelor prin contopirea adminis-
traţiilor tar Domnul scria lui C. Negri: « Scopul meu
es-tt1 de a obţinea dela conferinţa, în privinţa ches-
tiunii rutale, o ioîuţit' limpede formulată, care să

eze paragraful 5 al art. 46 din Convenţie».
aducea următorul argument: «In protoco-

lul XIV al conferinţei (dela Paris din iS5vS) prima
atwxii, întitulată ^.Proiect de convenţie», prezentată
4e ii. c«mte Walewski, duj'.â cuvintele * în vederea
vaei îniîninătăţîri a «aTtei ţâţânilor»... se adăuga:
«lifaeiându-i de rnivoadâ, în schimbul unei indenv
nttiţî fi îăcătidu-î proprietari ai lociunţei şi ai pâ-
raâithilut in posesia cărora se află azi». Apoi Cuza
Yoiii uimă astfel: «Este inutil a căuta aiurea cauza
lietutîîţumiriî (malaise) ce apasă de mult asupra
1iti.1-.tfa. Sta intreagă în nesiguranţa în care se află
fpjriU'îsf asupra jKtattei'' definitive ce aşteaptă pro-
prsVtstfa funciara. Obiect constant al tuturor proiec-
telor, t vor ai frământărilor (tiraillemeiits} ce au
agitat ţa»a 51 au redus guvernul la inacţiune, ches-

tiunea rurală cere cu orice preţ o soluţie n e t e d t i ^ i
rapidă, dacă nu vrem ca să devie prilejul u n o r dig i-
taţii periculoase, şi pricina unor mari n e n o r o c i r i »,

Tot pe atunci altă adresă, iarăşi uedata iă, c r i i t r e
Negri, pare a emana dela Kogălniceanu, căci r e p r o -
duce ideile expuse de acesta în divanul a d - l i o t : îil
Moldovei: «In momentul când conferinţa se v a d e s -
chide la Constantinopol pentru a cerceta m o d i f ieft-
rile de adus convenţiei dela 1858, Sublima P o a r t s l . . .
propune cu dreptate desfiinţarea comisiei c c n i t r i i U i ,
Iară a arăta prin ce putere gândeşte s'o î n l o c u i a s e ă 0.
Autorul adresei este potrivnic înfiinţării unui «tii iufc
căci, zice el tocmai ca M, Kogălniceanu la 185-7, î »
tradiţia ţării n'a fost decât o singură a d u m i i x * ni
apoi, odată ce s'au desfiinţat privilegiile, nu s t i î n -
ţelege ce interese şi ce stare sociala ar mai p u t e a r e -
prezenta senatul, deoarece n'ar putea cuprinde
reprezentanţi ai proprietăţii funciare cari, p r i n
lucrurilor dela noi, vor figura şi în a d u n a r e a
laltâ. In. schimb, ar fi de folos tin Consiliu d u Htnt
care sâ ajute pe Domn în atribuţiile sale de i n i ţ i a -
tor al legilor. v

Firmanul dela 4Decemvrie (stil nou) 1861, p r i v i t o r
la unirea Principatelor, nu dădea decât în p a r t e BII
tisfacţie dorinţelor lui Cuza Vodă. După ce u n i r e a
nu era recunoscută decât pentru t impul d o m n i e i
acestuia, firmanul suspenda, pentru acelaşi Tils
activitatea comisiei centrale dela Focşani. C â t
veste organul care va îndeplini atribuţiile d e
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atunci ale acestei comisii, firmanul se rostea astfel:
«IHică guvernul Principatelor, du acord cu adunarea
electivă, ar găsi că o înalţii adunare, .sul) numele de
semit sau sub oricare nitul, tir putea fi adatujată cit
folos pentru a înlocui comisia centrală astfel HUH-
peudatri, Sublima Poartă va lua. în considerare orice
propunere de acest fel co s'ar supune aprecierii ei».
Intr'o adresă către Negri, Cuwi Vodă observa însă
că ucenstît dispoziţie a firmanului nu putea duce la
nici un rezultat practic, deoarece ura jţren do ercKiit
că adunarea electivă vu consimţi de bună vi>îe să-si
])iarx,ă preponderenţa, votând înfiinţarea unui alt
corp politic intermediul1 între ea şi Domn. Aşa dar,
de fapt, aiLunarea electivă va rumfmeu fără « CCIUITC-
poids» în relaţiile ei cu Doinind ,ni iui va tuai (exista
nici un organ c:ire să concilieze punctele lor de ve-
dere eventual opuse, Kste anul dealtfel când comisia
centrală elaborase, cu câteva luni înainta, im proiect
de lege electorală care nu corespundea intenţiilor
Domnului,

Aceste consideniţiuni desigur înde tunară, îndată
după unirea desăvârşită, {juvenilii lui Bnrbu Catargi
să prezinte Adunării, la 5 Martie iSf)2, uti proiect
pentru înfiinţarea unui comitet provizoriu însărcinat
cu elaborarea proiectelor de legi ce guvernul va voi
să supue deliberărilor Adunării pfuiâ ce, înainte de
închiderea sesiunii anului ~itilr.i, .se vu elabora <m
proiect pentru a hoţim modul definitiv după cate
guvernul si Adunarea, în urma (Icsfiinţării comisiei
centrale, vor exercita. <lreptiil lor de iniţiativa, legală.
Până atunci, comitetul provizoriu va exercita acest
drept prin dolegaţiune, Comitetul era formal: clin
miniştrii în funcţie; ,si dintr'un număr egal de depu-
taţi aleşi de Adunare din sânul ei, sul) preşedinţia
preşedintelui Consiliului du miniştri. Orice proiect elfi-
borut de comitet trebuia să întrunească col puţin <j

« A 1 \ [ . \ i " A ^ I I i. N u m . A t v v n < ; i i i o i i i ^

( ' u l i i ( i n A i : m l i i n l ' l KuiiirLiii-

voturi spre a putea fi supus aprobării Domnului şi
ii fi triiuitf în deliliciincu Adunării. Guvernul î̂ i re-
xervu dreptul de a întocmi *i singur hugetitl î legile
de interes local, prucum si dreptul do a retragi! din
desbatedle Adiuulrii orias proiect prezentat ei. Acest
proiect era evident menit să «firme cu prin desfiin-
ţarea comisiei cuntnile, tulunaroa electivă iui dobân-
dise dreptul de iniţiativa lejţală HI din această cauzîl
a si întâmpinat destuii; ^ruutiiţi ]H.'iitiu :i fi votat,

I,îi iţ) Martie, tot H. Cătinii prc/Jntă Adu11itr.it jji
cel dintfii proiect <le descentraii/uu1 (idiiiiiiistrativii ')
prin care HC înfiinţau patru prefecturi (.ţoiuimU.1, fie-
cine cu consiliul siiu fţe-in.'ial. Cauieia însi'i resiiinse
proiectul, sub cuvânt că cruţau venit în moius'ul.ul
CAIKI, dinpotiivă, trebuia sa ne ia măsuri de compk'Ctii
unificare a).

Nn ştiu ducii a Irceut sau nu prin comilctid ]>m-
vi/oriu lejiislativ proiectul de U»̂ i> ruralii ]>e oare
comisia centrală ujjucasc sii-1 înloeiin;ast.:ii ţii p« care
H. Calmai îl preninta Adunrtrii în vani anului iUlia,
Destul ca, cu priki-jiil desba teri lor asupra acmtuj
proiect, sin^tn Ko^i'ilnkeaiuisusţinu punctul de ve-
deie cure mu fji al Doinnului. Proiectul, votai la n
lunicţ, t i d «il(; după asasiruueu hii Catarii, nici n'n
fost dealtfel .sancţioiiiit de Caza Vodft.

') I^nm l; în luurart'ii

MAIOKUI, I.IţON, MKM1UUI AI, DIVANULUI A11-IIOC
ColccUu Acndvinlvi HmiiAiio

vcclien m
ilniiniwtnitlvrt 11 IrlmrljuiLrlthr rninfini- n, |n»jţ, 4H.•••$$.

a ) Cu'/.n Vinlit n'n i lnt tirnion. turluţclnr (ut. ,t d in jftrinuiiul
}H'iitiu « i i l fc : o II y mini diuui t'lini|uo ]n1i«!ljmul(S 1111 Consi-ll
jiroviuulnl ii*Kiill^ivini.nL <:imviu[ii^ ipif ilolt *tr« IHUIHIIU'A
Hlir toutt'R ]<P|M (;t jr)'lcint'lit,s d'un iutt'-rOt H|i^vlnl i\ f<itl((
luJlielpauW. C«i Conscll» nerniit c a (intru rhnrgtfH (tu voultftU1.
<lu rnc1niltiis)truLI(iiL des Umila i»mvluf l«ux».
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•„urnit *; pljiiiţea fă Adunarea încalcă asupra atri-
iţiil.ir puterii tseaitivii. până a voi cliiar su dis-
:u. dt- «muţii; că refuză votul legilor fiiumaare,
,., ci st: omtitiuii cu aplkm-a biletului dela 1860;

tiuite oi^tnia.- littt-.-itrt, ca spre pilda

Napoleon IU a mântuit Franţa printr'o lovitură ăc
• • votul universal» şi Heliade răspundea :

jurările şi cu oamenii

^Preocupări deci relative la greşelile administraţiei

i'.'l V.W

ctul

trii LI piuii.1 gtivvrsiKt
înfiinţând «-cutrc- IVJÎU.

r.uei.ioi iMinnul rin putea aştepta dela Adunare
•litoi. ds.,,-timii-i runtît in -tnsul vederilor lui şi
•••.i iiin-rcA. târâ «ucci-i dealtfel, prin Negri, în
U.iM î^-'j'. #'i '^î'1-1 lit-'lLl l'^tt-rile garante dic-

; i I\-hr:/.irii.- J's;f>
* A ir.lrat. în capul ţăra-
v,! ti.,.i.fâ ciiu/a tttuhti da

ît\\. ! p.u;i l'atv puitt.i. i!
hrnj^tv, i.\ui/-i este că ji
un proprietăţi, lîciiceta uiu zis
vi,ijnilut Statului când eram la
ptvrtn, vi nu aîîngeni chestia
î^iijirit.•îăţi.i. Să cântăm intui a

îticvjHMn cu
: fuiic-

lvt!i i

in

trtdiE... Când

,WÎ îlicât -U HiîltCU IH-
if!iu;*mid, iar nu ~â

un
ct;d

t-is"itaî)tl
Tot hi i

interioare a Domnuhu şi la risipa banului publ ic ,
nici o înţelegere pentru marea reformă agrară ş i
sociala dorita de Domn. Intr'adevăr, cât p r iveş te
această reforma, Heliade o privea tot aşa cum o
privise şi Barbu Catargi. El aducea contra e x p r o -
prierii în scrierea dela 1863, aceleaşi argumente; \yti
care le adusese şi Catargi, precum şi pe toate cCity,
fe-an reeditat şi în zilele noastre toţi _ potrivnici 1
unei astfel de reforme: se vor îubucătaţi domeniiU-
mari ca să se dea la săteni, dela cari însă vor t r e c e
la creditorii străini; se va frământa ţara hrtreaptii
prin stagnarea agriculturii; se vor impune s ă t e n i l o r

hm Hrătiami zicea în Adu- sarcini prea grele pe un termen prea lung încurcândti~i
în datorii care-i vor duce, în c e l e
din urmă, la «libertatea d e ti
muri de foame». In calitate e le
stata al Constituţiei dela 1848 »,
Heliade declara, ca şi Ion B r f t -
tiatiu, că prin împroprietărirea ţ ă -
ranilor nu se înţelesese a t u n c i i
decât desfiinţarea clăcîi şi ft f o r -
marea comunei», astfel încât rtis^st
satului să fie proprietatea c o m u -
nei, întocmai ca în legea rur î i lu .
dela 1862 pe care Cuza Vodă n ' o
saucţiojia. In virtutea principaliJ11 i
«respect la proprietate», înser tK
în constituţia dela 1848, n i m e n i ,
zicea Heliade, nu poate fi s i l i t :
să vânză dacă nu vrea şi m a i
puţin încă spre a fi plătit: î n t r ' o
hârtie ce nu prezintă garanţii. Xn
consecinţă, Heliade nu voia c k i c i t
«reîntregirea săteanului în colt» 11
militar aşezat pe domeniile S t a -
tului şi ale mănăstirilor». Pe m o -
şiile particulare, ţăranul n u v s i
ii împroprietărit decât pe c u » f i

şi ogradă; pentru rest, Heliade voia, întocmai en. yj
Barbu Catargi, o asociaţie liberă între prcrpriefct
pământului şi proprietarul muncii.

Era clar că pentru a reuşi în planurile sale,
trebuia sâ înlăture Adunarea. Găsea şi sfetnici

tivii

că ÎUIMIUI pro-
nu e->te cel mai
tidiifiî ?.

[un Helhde Râdu-
k-tti. intî'uu proitet *îe consti-
îi\\k ţtiMkai mh titlul de «Instituţiile Româ-
nişi*, speria: * Vâxurăm prin gazete străine şi pa-
raâtitcEe, ui! fiioîcct de clictaturâ pennaiietitâ.,.
Aîuim (eâ <xt împart puşti la sate şi) că aceste puşti
h flâte-se -fiitele in preţ mai mult decât valoarea

AI.lîXAKURU CUZA
viiiorot Boran

iu flîvanwS nd-hoc

te. fi râ *&unu mumniiână că li se îiigreuie impo- sâ-1 îndenme în acest sens. Astfel în Mai iS6q t>i-t>
«•^ .t«maS.«u li -pun la ureche: daţi fraţilor bani, şedinţele, N. Kretzulescu, sfătuia pe Domn sa

•»• vaitt,cAa «t acestea o să vă duceţi la peude Adunarea pe un timp oarecare să
a .uaţ! mofiile proprietarilor*. Apoi con- un Consiliu de Stat cu ajutorul căruia să

l'iili contribuţii... pentru şcoafe, '»"••« ,I„,:J.~ J— ,i - _ .
d nntuiri, oştire, ctwţî «le jjidecată. administraţie..,;
frimiteţi din Hidonfc v.oistrc- aici în tezaurul nieu, ca
ÎI-L 1>ut)iUil sără îmui al danaidelor, fâră sa aveţi
iîrfpt iuţiţi nimic de a vă controla propriile voastre
f.iuduîs... AssAn e Unirea jî a.̂ a ştiu lingăii şi curte-
î\\v,U jt.i-i s:i Vjî

legile doriteL iar după aceea,' pe baza unei no ui
altă

a ° ° l d f t t

aua c unirea $1 aşa ştiu lingăii şi curte- I,a 15/27 Iunie 1863, Cuza Vodă îsi teinaW o - .
va imeâ ca Iţe toţi m tăcerea morţii, Negri, cu titlul de instructii Ltime o b i S d e ^ l ' °

j»n«» Fcectul d& Actetură». Heliade geri împotriva Adunării şi a oanSlo,: SSÎtfcf A »?'
1 a g e n ţ i m - r e ţ i K t s p a n d ţ a u v o r b e . c a c ă d u p ă i n o a r t e a l i u B a r b u C t ' f - 1
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mai deosebite, sul) 1:11 vânt de :I asiatica libe
constituţionale, dar în realitate îndreptată îtipotriva
Domnului. Cât priveşte partiţia de extrema stâncii,
Cuza Vodă zicea cil «se. pierde în vafţi utopii îuipni
mutate dintr'im dudiit amestec do idei ale primei
revoluţii franceze şi alo socialismului inodorii, sau
în visurile unui patriotiwin exultut, a cărui înfăptuiri?
nu ţinteşte la mai puţin decfil; la o considerabilă
remaniere, a hărţii Kuropei». .iCxpunea apoi Domnul
liniile generale: ale miei noui constituţii <;c pregătea.
Arăta că comitetul legislativ ec înfiinţare, (laod tivoti
una din prcrofţutiwlu dosfiinţiitei comicii cciittali.!,
nu reuşea însă să semiţii A<Umarea din inoiţia c-i.
Doiiimtl propunea: seStlercii censului necesar pe-iitL'ii
a li alegător şi eligibil iji fuziuiiua coJtîKiilor electorii Io ;
limitarea ţji definirea atribuţiilor Adunării; înfiinţa-
rea unei L'iiiucri! îiuillo, .senat, sau «ctirp pondera-
lon>, eu nieinlni numiţi du Domn pe un titup (imunii:;
crearea unui Consiliu de Ktnt, cuie să </Iul io roze legile
şi Hă le sii.sţio în Adunare, să mluetezo rc!j»nlaineHtele
de adiuinislraţie ţii wă rewilve difieultfiţik1 în materie
adininistnitivă; înfiinţareti unei curţi de cnuturi. Se
întreba apoi CUJHI Vodii dticsi puloa inerte până la
votul universal şi răspundea negativ, pentru că ţă-
ranii sunt încă prea « mărginiţi » î av putea Ci uşor
rătăt:i[;i, .Despre «ca purităţi » se rostea defavorabil.
IAI euliCiai de isU'ţiK'iiU- Uirbultuto, hrămiu ei\ U:»vii
neiiiistuitu Hau iui principii subversive, propovăduite
printr'o ]>resa licenţioasă. Partidul uH.ru-lil.ie.nd de-
venea din ce în ce miii îiidraznei: ŝ i era în ftmd un
partid republican, Cuza Vodă încheia desliUuiiind
lui Ne^ri planul său: daca Adunarea un devine mai
mlădioasă, o va disolva; o vu .suspenda pe eitict uni
şi în acost timp vil face reforme, potrivite, cu Convenţia
dela Pnris. St; va ajuta de un consiliu udmiiiiHtrniiv
de 70 membri, jumătate luaţi diu cliinr AiUnmrca

t l i H o l v a t i ' i , i a r j u n i n l a l t - i n i n i i i i d i n l i r p e i M i a m - l e r t - l i -
i n , i i d i s t i n s e . ş i r r j i r e / . e n L â u i l l o u l c i n l i - i t * : i i - U - ( m i i
Vor riţ'iim în iK.vst consiliu ;;.i 7 J1 Jaiiiui. l'nni.iliul
va avea alribuţiile uiu-i aduiuiii elciUve, Herulii-
iiu.'iitnl interior vu fi întiă întocmit; de guvern, peiilru
a pit'întilntpiuit ])e,şfâi'.şil:olc de;ihufeii Htetik1. Vu inul
înfiinţa un comitet kgtaf:Uiv uuiuil. tiv, Doinii şi nu
comitet de finanţe, numit (W, consiliul administraiiv,
fiecare dt> cate fi meialtd Imiţi din coii.'iiliul (ulininhi
trativ. irtu uceHtt! coniiteto se vor desvolta mai luizia
Consiliul de Stat şi Curtea de Conturi, In inojj,iuiiinl
de legiferare; iniediutii ii Domnului intrau: legile
fiuaiicia.i'i-, concesionarea cililor JViule si a nuri bănci
de credit funciar şi mnlîirşil. înfiinţaien celor pali 11
prefecturi j.ţ(,!iicvate pe caic Adunaica drla iHd,ţ n'o
încuviinţase.

l,a .IQ [linie 1 Iulie [Kii.|, 1111 drslniuic dur uitat
diplomat mmfiu, gerantul aj'euţiei nmt-^ic dela Con
Hlunl.iiiopnl, .Horfleaiiii, raporla litunimlui ca Aitli
l'aşn mi .'«•' pronunţase meii \n clicslia lovituiii de
Stat, dar cil el, Bonleauii, credea va puitnilc erau
prea îuciimite în afiiceiile poloneze pentru a nn se
înclina înainU-ii fa]>Lului îndcpliiiit, l,a l/.i;j IiiHe
următor, Jlorde;tnn înşlîinţ.u că se. citise Ini Anii
Tatu memoriu! I lonuiului; cil ambasadorul Angliei,
sir Henry Hulwer, cu litiu per.'îonul, dfuk-it ilrcplute
Uu Cuv.a Vodft, <luv ci'v în enliVivU* dr repuv.mVaul i\\
unui Stat constihifidual, nu-! puica sprijini oficiat.
Siv lU'iiry credea cît ar fi unii bine au Jir ceanl o
dictaturd ]irovi/.orie pe 7 ,H luni, în cuir vreun1

Domnul sîi, prcMăteusca o nouă mustituţie, l,u 3
August stil nou Nt-jţri, întors hi postul si'iii, comunica
şi el .Doiniinlui ucekiişi păreri petsoiitdc ale ţiuiltiisu*
dorului Angliei şi ailiiu(;a ci'i umbiisadoTul Fianjvi
sttcoti'a eii ţara s'ar (Utjirindc repede c:u *)
nuli upasută.
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^m
BVCVHKŞTII IN A DOUA JUMĂTATE A SUC. XIX

Aquaicll de Frezlosi

In «ssţe împrejurări elabora Cu/.a Vodă un proiect
*!e coflstitaţie pe caie-1 trimise Uit Negri la 30 Iulie

î i Auiîti~t iKbj1).
l*ri iif-ctul eru imitai după Constituţia franceză dela

.14 î,!,mi..it:v tS;i-\ îii vigoare încă în Franţa la 1S63
şi jlii t,Ui'ia artfojlu trati reproduse, de cele mai
multe oii, aprvi;iţ* din cuvânt în cuvânt.

Ivite de o>>^rvat ui.iă că din proiectul Iui Cuza
Vi«iâ tij.r-«;a lift. 1 din Constituţia franceză, care con-
Rrr.a şi jţaraiita maiik principii proclamate la 17S9
fî ţ»iv.M!i: rate ta bazt ale dreptului public al Fran-
«eakiî. Eîd vnîfci de faimoasa declaraţie a dreptu-
îiîor «niiilui, însi'risă în diferitele constituţii dinvre-
m*a m;iîs-i ievn?hiţii. Kxplicaţia acestei omisiuni cred
«ă este acta*ta că V«îă Cuza era sătul de patra ani
<i* Vi)tl.ârk* goală ţi socotea ca iibertâţile formale
«iau Hii'kienl gaiantate fiind cuprinse în art. 46 al
O'ajvcnţiti dela 1'MU care, conform proiectului, ră-
roânsa în vigoare, întru cât nu era expres modificată
ptîa «l.

Fiok-ctui intioduot'a }K-n(îu întâia oară la noi un
xm&L isn t'yisiUî Itghhtliv provizoriu, în aşteptarea
Cxwâltttîui de Stat, şt im r««!7rf provizoriu de finanţe,
îs a t̂epterea Curţii de Conturi.

In pfîvraţa sistemului ek-ctoraî, proiectul întro-
cafegiul unic, cu «îktiticţia între alegători
?i direcţi.

') Pic-iecţîiî «s gâ*fţl« ÎQ hârtiilt.1 iui îoa Alexandri, I I I ,
p. *.î. IUţ» eipKîdJwU hti Mtc at l ta tă ]>* alt proiect (care,
*îaţ.wl CUIÎS s* ţ"a veiîsa liin eipuntTta c* urmează în text,

c*î fîîitnitiv} ee •» glwţte in Coresp. lui Cuna VodS,
, p, s j . «.'îs racnţibDvâ, grăi ta 51 desigut postetîoatâ,

i-a «eii-a AUiasţiti; « J - M jaojet. wcept i par S. A, S,; ex-
p*Si* â M. NViţî-y le .yj> Juîlteţ'ii Aout 1863». Asupra aces-
ta i j Jiu urmi toi-a atras atenţia ii. lulin Tudueescu şi o
fi»t punciul *is pî«fiw* a! stutlîulţii de faţa.

XVi,

E probabil că Vodă Cuza a conceput acest sistem
ca o îngrădire a masselor încă nepregătite pe care
le chema la viaţa politică, îngrădire pe care, în sta-
tutul dela 1864, a îulocuit-o prin alta, cerând,
pentru alegatorii direcţi şi pentru eligibili, condiţia
de a şti sâ scrie şi să citească.

Negri răspunse de primirea acestui proiect la
4/16 August 1863.

Cuza Vodă conducea el însuşi direct politica ex-
terna a Statului. Dela cabinetul său porneau instruc-
ţiile către agenţii noştri în străinătate, redactate de
cele mai multe ori, într'o franţuzească impecabila,
de Baligot de Beyne, dela 11 Mai 1862 secretarul
său pentru limba franceză şi invers, la cabinetul
domnesc veneau rapoartele agenţilor din străină-
tate. Răsfoind corespondenţa diplomatică a lui Cuza
Vodă, impresia ce se culege este aceea a unei înălţă-
toare mândrii naţionale şi a preocupării constante
ca nici o atingere să nu fie adusă prestigiului {statului
şi alesului poporului românesc.

I,a 1863 Domnul era preocupat ca noua Constituţie
s'o introducă priutr'un act intern, fără vreun nou
amestec al puterilor garante, sau al Porţii. Modifi-
carea constituţiei printr'uu act internaţional, apărea
lui Cuza Vodă ca o nouă ştirbire ce ar' fi fost adusă
autonomiei Principatelor şi care trebuia cu mice
pTeţ evitată,

El scria deci, la 30 August, stil nou, 1863, agenţiei
noastre la Paris: «D-l Drouyn de I/huys pare a fi
incomplect informat asupra naturei memoriului (pri-
vitor la Constituţie). Memoriul, după sfatul d-lni
ambasador al Franţei h Constantinopol, n'a fost
citit decât Ud Aali Paşa şi lui sir Henty Bulwei şi
nu este vorba să fie supus unei conferinţe. După
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observaţiile cl-lui marchiz
<le Moustier;t) pe care 1-nnt
consultat totdeauna, conclu-
ziile memoriului au fost mo-
dificate şi înlocuite piin-
tr'im proiect definitiv de
•constituţie. La <) Octonivrie
stil nouurmător, Domnitorul
comunica agenţiei noastre
dehi Consliiulinopol: « Nfj;ri
a sosii. Kl aproba tnodil'i-
cfirile tv am introdus în
p r o i e c t u l d i ; t M M H l i l i i t . i l ' i ' i i
privire la senatori, jeluitorii
IUI mai simt revocabili, dur
se vor reînoi eu t:utt- o treimi1

la fiecare doi mii».
Iiitr'iiiluvfir, în urma ob-

servaţiilor primite, CmaVodă
a adăugat proiectului său
câteva articole: art. y, pri-
vitor la jurământul funcţio-
narilor; art, iu, 17, iH şi 20
privitoare la atribuţiile: se-
natului, Cmiiparfiticl art. il>
<iin proiectul revizuit al lui
Cuwi Vodă cu art. 25 eoru-s-
]Hinxăt«)r d i n Ccjustituţiii
irancczii, este de olisurvnl:
că dacă Domnul nifujrinuii
competenţa senatului la dis-
cutarea chestiunilor constitu-
ţionale, el nu declara .senatul,
ca în Constituţia franceză, de
•« pă/dtor al pactului fun-
damentul şi al libertăţilor
publice» şi nu predau, t:a
art, 26 francez;, că prin dis-
poziţii constituţionale .se în-
ţeleg si «legile care ar fi
contrare,,. libertăţii indivi-
duale si egalităţii cetăţenilor
înaintea legii». Ani ciut mai
sus explicaţia acestor omi-
siuni. !>e altă parte, st.1 în-
ţelege uşor tieee art. If> <liu
proiectul revix.uit al lutCu/.a

Vodă, spre deosebire d« art. 26 tlin ţ
franceză, nu dădea îu sarcina scutitului Ktusmtaresi.
4 inviolabilităţii proprietăţii ». Modificarea constitu-
•ţiei avea tocmai de scop să faeă posibilă expro-
prierea.

In proiectul revmtit, Cu/.a Vodă a admis (art, H)
ca senatorii în loc ele n fi revocabili, ,să fie rcînoiţi
cu alte o treime din doi în doi ani; a redus censul
pentru alegătorii direcţi, precum şi pentru eligibilii
Ia consiliile Reuerale, tlchi 10 la 5 galbeni şi a mai

l) Dintru attuiti! oii.iervnţit, ii'um gtlilt printru hurllikt Iul
•Cuza Vodft (I. ,|i(j, miMii't ui lui Nujţrl ik-ln i i / ^ ţ Aug. iHd)),
d t t il fi iV l r f '

I'OMITUTIM, UN1ONIHT I U N |,\,^i ,nv,

U A 1 1 1 U 1 I <W t i n s ; 1 > . W i i l i i - t , L " . N i w i , A 1 1 1 H I . I ' I I I I I I . H e n r i u l n i M ' h ' i i ! M l h i i l l K I I J ! ' I I 1 ! I I I ' ' . ' I I I I I I , A i l i l i m
i l l l m l N V t i f i l H c - r l l l i l l l , M i l l l u l i l i ' l l i ' < ' i n l m r l i f - l i - | ; l i u i i ] | l l l . I l A n i l u l t i l l l l - l i ' i i : I H n i l H I r K l l t r l l , l ' r t l '
, \ t , i v n i ( ! i n ' i i i . I t l t m l i i l n i [ V - b ' i i : D i m U r i i 1 C i i ' u i i l l n l , C n i i s d i i i H i s [ I n i i i i i i / n l . i , I I I I I L I I I I I ' A . H l u n l / i

C l U A l l l U A

•docut iiim, minim! ca viitut sil fit; «1111 l tţ i
•bont Ic molului), ciM duca HU «onulderil t:it (.fiimitl trniit tun!
.puţin pfufţfltlll, tot el Hiuit iji mal tt«»Int«ro»nVI.

îidniis ou preşe{liulcle coiiiiteliilui de finanţe ni\ im
fie n u m i t de .l>oiiin, fi ales (U' Cmuili-l.

^ I,a î /»!.[ fli't. :iHh,j, Cu/u Vuda chema la cu ni in
Statului pe Milmi Kiigâlnici-tmu. .ltni scninificativ;
însemna că Domnul fia Uniuni sil tivmiii la îiifii|tluirf,

I,a 16/28 ale afclciu^i luni, i'cruutul luislm dolu
Coiistuntinopol, Unnlomui, îtiforniu cft Anii 1'UŞII se
ufindeu Hîli Kiip-uie cliwtiii modificării forisittuţ.ici uiliM
ci)nf('riuţ« a ambasadorilor. O Urnit ilufiu suviu, la
20 Octonivrk (1 Noiimvrk-). un'luy agent, în uruiu
conversuţiilot ce aviiHost;, nxiiriniu piU^reu efl ur fi
mul bit»; ducă Domnul ur face n\m] Iu o iuhnitin>

prin sufragiul universul $ ut HiipuiRi UHOÎ
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ALEXANDRU IOAÎM MERGÂND IA DESCHIDEREA CAMEREI NAŢIONAWÎ IN l86a
v'.'itîKut vt afii hi fiţii Tcalîuîui Kcifonal. Gravură !n lemn publicata tu « l'Ilhisttatlou •

a p t e r i t;*>i:;i (.on.-îiiuţie. Trei zile în urmă însă, la
l N'T,-siiviî>,- ?til nou, I diurnist ii răspundea «Nu
iii.ai vorîrîţî; pătraţi tăcerea; rezerva cea mai abso-
iaU •. î>îtf pru'.ihîl ci Itoumul *pera astfel să
«jnrrae dcnssrsurik Porţii.

T<(î-a:i L\ 12 .\"«!uvrie stil nou, Aali Paşa trimetea
itrprmntAnţ&ir Turciei j« lâiu»â puterile garante
testa! pr<4,îvU:!ii! de Constituţie românesc, cu ară-
Î.Î«,Î i.'i nu se tirane ÎA aplica tea lui, dar că ceruse

-â <̂; iîiţek-agâ în j!irea!ahil un semnatarii
fivţ-npt'î ik'la ii*5>,
La 3• î3 X«mvnc\ în me»igiul său către Adunare,
uaiut! aiăta In .-iâiţh pt-ntru ce nn sancţionase

rar.îti dtîa i,%3: pentm ă ăd

« •

ţ
p că «nu răspunde

în*!* fî nu iîult^Uileaaâ mteit-Mil nici al
nki al proprittarilor fi mai puţin încă

naţjouaţ >. iţe s-iiiiţea c& \m tnnincnt ho-
| p Câteva zi!e mai târziu, la 22

stil ni>«,i.k1a «ihivieUiî princîai ţwmea ur-
ssus.ţnwŞk: câtie' agttiţia deîa Paris: #lfa-

i;mt d-liii aîiiba>;w!«î al Turciei câ in urma
g h i î u i ! tinciftâtcloi ta Conutantino-

Aali Pa.şi ţi cu ambasadorii acreditaţi pe lângă
ş s , * Poarta, ItosfinitonsL voitul să ţie seamă

ik sfiitsinfe ce i s'au transmit, a -modificat" ptoiectuî
ţmasativ. COÎ«>ÎKC|U1 î*i*t>skî v'a-reink textul definitiv,
car* va fi ÎÎJ «itând esjiediut la • Constantmo-
pftl»

« ţ i c«î*;»i;mt

Acest proiect pare să ii fost acelaş pe care, în cele
din urmă, Cuza Vodă l'a promulgat prin lovitura de
Stat dela 2 Mai 1864.

Poarta a găsit încă cu cale să facă în el două in-
tercalări: una, că «la Porte vient de s'entendre avee
S. A. le Prince des P-tes Unies et de se mettre d'accord
avec... Ies representauts des piussances signataires
du trăite de Paris sur le prezent acte aditionnel B ;
altu, că: «le present acte et Ies dispositiotis 61ecto-
rales 1)... auront forcede loidu jourde leur sauctioii.
par le cour suzeraine». Intr'adevăr, printre hârtiile
lui Ion Alexandri, agent al ţarii la Paris, se găseşte
un astîel de proiect anterior legii Consiliului de Stat
dela 21 Ianuarie 1864, deoarece în el se vorbeşte
că «se va înfiinţa un consiliu de Stat».

Cuza Vodă, precum am arătat, era liotârît să nu
mai primească o nouă intervenţie străină în afa-
cerile interne ale ţării. La 23 Ncemvrie el punea să
se scrie din nou agenţiei noastre dela Paris: «Faceţi
cunoscut iui Mehmed Bjemil • Paşa că Domnul
nu-şi explică demersul Porţii şi că n'a sezisat oficial
curtea suzerană de nici un proiect privitor la o schim-
bare de constituţie. Totul s'a mărginit la un .-schimb
de idei şi Domnul respinge cu totul orice interpre-

') Pupil «ceste dispoziţii, se cerea, peutm a fi alegător,
un venit de 100 galbeni, iar pentru si fi eligibil, de 200 gal-
beni, condiţii pe care Cuza Vodă uu. le-a admis în legea l
torali anexată statutului.
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tare ce ar tinde să dea unei comunicări oficioase, un
caracter ce im poate avea. Agentul Principatelor
Unite la Constantinopol este însărcinat să facă
Porţii această comunicare oficială».

In aceeaş zi, Baligot de Beyiu\ secretarul Domnu-
lui, scria Ia Constantinopol că I Jomiiul pi-ote.Hteiiza
contra circularii Sublimei Porţi către ambasadorii
ei cu privire la Constituţie. Proiectul a fost numai
obiectul unui schimb de idei între curtea suzerană
,şi reprezentanţii puterilor garante de o parte, A. -S.
S. de alţii parte. Tu): acest schimb de idei a fost nu-
mai oficios; ii'a fost o euiiuinuMn. oiiuala Puvi i
nul 1 lomnului u'u înţeles
nici odată să supuîe unei j
conferinţe europene pla-
nul de organizare. Dom-
nul socoteşte că onoarea
ţării cere ca să repare ol
însuşi greşelile ce s'au fă-
cut şi pe urma 'căreea
Kuropa £a fost :'atât ele
dea turburată. Nimic n'ar
fi uiui umilitor pentru
Koinânia decât să solicite
încă odată dela puterile
străine organizarea atât
de stăruitor cerută de ne-
voile cele mai vitale ale ,
ţării. Noua organizare mi
va cuprinde nimic, potriv-
nic convenţiei dela ii)
August 1.85̂ , nimic ce nu
s'ar găsi în germene în
acea convenţie.

Alexandri telegrafia din
Paris că ziarul «I,u Na-
tion» a publicat in-ex-
tenso proiectul de consti-
tuţie şi anume copia
textuală ÎI proiectului, fără
modificările ce is'au adus.
I se răspunde în zitia ur-
mătoare că .Domnul are
intenţia să desmintă ştirea
dată (le acel ziar, chir că
doreşte să şlie în prealabil dacă publicarea S'JI făcut
prin guvernul francez. Alexandri informează a doua
n că publicarea se datoreşto lui Djoinl.1 Paşn. Ur-
mează imediat altă telegramă a Jui Alexandri că
acesta i-a spus că s'a mărginit să înniâne/.e. copie
de pe proiectul de constituţie lui Drmiyn de Lhuys,
care i-ar fi făgăduit că va da instrucţti ambasa-
dorului francez dela Constantinopol unde. de acum
înainte, trebuit: să se tiutc/.e chestiunea.

In sfârşit, hi 2 Decemvrie stil nou iM<>;ţf urţunţia
noastră dela Coustatitiiiopol informa că circulam lui
Aali Paşa va fi oficial desutinţita. Trei zile în urmă,
Bordctinu raporta eră reprezentanţii marilor puteri
i-au exprimat totuşi părerea că noi n'avuin. dreptul
să ni modificăm constituţia din singura noastră
iniţiativă. Bordeanu adăuga însă, cum făcuse şi în

pun

IUJAN [ IK1MNUE, r i U N C !

Iunie precedent, că după credinţa lui puterile vor
fi unii tolerante faţă de fapte împlinite. Iu aceeaşi
VA, Domnul telegrafia agenţiei din Paris sil desiniulil
publicaţia din ziarul o J,u Kalioii », (Uivemu! m-
nifm nu înţelege să provoace o noua intervenţie a
puterilor străine iu afacerile sale inlerne. Desiuinţiteii
s'a publicat.

Lu 4/1 (> Decemvrie iKli.j, fini'iteaiui neiiii VĂ, «iiieuni.
era regretabil că Aali l'ayu dăduse circulara, Se v:i
afla Î11 ţarii despre intenţiile Domnului. Va afla
Adunarea. Aceasta trebuie pusă " d a n s son d a t *

i i şi ,ipoi disnival.fi. i 'ciihu u tn-ii»
uut'îl Hordeaim r s p i i u n
încrederea ea oda ia lovi
tura dali i . Franţa nu va
cere sa se revic la s i tual ia
anterioară,

Şi î n t r ' a d e v ă r în ţară
se simţise despre inten-
ţiile Doinnuliii şi se ma-
nifesta îngrijorare, iar par-
tidul ul tra liberul al lui
loati l in i l iani i scs i ţţdndea
la « eventuala răs turnare
a Domnului. 1 Miul (îheor-
tţhc D. l'iorcscu mi-a co-
iiiuiikrat o scrisoare din
M Ifecemvik; iWrj «dre-
sata d<! 1111 înaintaş al său,
Const. (î. 1/lorcKCii, din
Bucureşti, surorii sale Ale
xandrina, cure lipsea din
tură : (1 Camera a începui.
Hă lucreze serios, să vedem
ei; o sa scoabă; lucrează
tm act ivi tate si a 1 fin al:
răspunsul m e s a j u l u i tro-
nului, b'rivci sit 1111 vie (U>n
stitujia Ui'lu .!•'ni iijti, a
silit-o de 11 lăsa urile par •
(idelor >»,

Camera săvârşeşte în •
l.r'îidevăi 1111 nmre aci,
votând la I,i/.ifi iJeieiii"
vrie iHh.i si-eula ii za ren
averilor mfiiLusliiesli. 1 )i-
atunci Dcimimlui ca do
ilisnlvaii'i în urma unui

astfel de succes, dar ea acest avantagiu nu trebuie
sil i se den. Trebui; di.solvala după lesitiM^en'u proiec-
tului de lege rundă. Sfătueşle deci pe Dinim să
tniuitii Adunării un proiect «mai i.'.eueiosdeei'U m:ela
ce a făcut cu şi a doua zi va cădea masca ptclinsîlor
patr ioţ i , . . , încât va fi un scandal la oaie vor râde
cinci milioane de ţărani . . , Honului a nu poate fi
liberă în afară, pAnîl mai întâi un va fi IiiieiA în-
lăuntru, tulicil panii ce Românii nu vor (i
şi cetăţeni, iar nu robi şi şerbi.,, a.

Domnul se puse pi-lucru, sprijinit pe K*i|.
La ar Ianuarie IH(I,| se voia lejţen Consiliului d<;

Stat. Cu acest prilej Ko^ăliiiceunii «lililu ]»f faţift

•ATlCr.OR UNI'I'H,

mitrie Doliulineiinn seria
rîiiţa emnerei ur fi să fie
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intenţiile Domnului, aunnţâtid că va veni în des-
bateri şi Coustittiţia cea nouă.
' In Februarie, cu prilejul discuţiei legii pentru
garda naţională, Kogălniceanu se refera la observa-
ţia făcută de Napoleon III că în România dom-
neşte anarhia şi declara răspicat,
în numele Domnului, că ţara va
avea. o Constituţie nouă,

I,a 9 Martie, se votează legea
pentru organizarea consiliilor co-
munale, iar n doua zi aceea, a
consiliilor judeţene. In sfârşit, la
13 Martie, Kogalniceanu dădea în
•desbaterea Adunării faimoasa lege
rurală. De astădata, adunarea nu
mai refuza, ca la 1862, principiul
însuşi al exproprierii, dar discuta
•cuantumul împroprietăririi, redii-
cându-1 la minimum. însuşi Ion
Brătianu, şeful partidei ultra li-
berale, găsea proiectului urmă-
toarele cusururi: că nu se măr-
ginea a atribui clăcaşilor ceeace
posedau de fapt, dar şi ce li se
•cuvenea să posede după legile în
fiinţă; că împroprietărea nu nu-

. mai pe; ciăcaşi dar şi pe toţi
locuitorii din sate; că mi acorda
imediat proprietarilor despăgubi-
rea, ceeace era contrar principiului
•dela 1848: « cu paguba nimănui şi cu folosul tuturor »;
•că «schimba din culme până în temelie toată econo-
mia producţiei ţării». Cu drept cuvânt observa Ion
lonescu dela Brad că minoritatea liberală începea
•clădirea politică dek vârf hi josd în loc de a îngriji
în primul rând de temelia socială a ţării.

Adunarea dădu
vot de blam guver-
nului, la 13/25 Apri-
lie, pe tema unei
•circulari a lui Ko-
gălniceanu către
prefecţi, din care
părea ca reiese o
intenţie de aţâţaTe
:a masselor, Este
evident că Aduna-
rea căuta orice pri-
lej ca să scape de
un guvern care sus-

• ţin ea un proiect de
lege a cărui respin-

gere ar fi creat Adu-
nării în ţară o at-
mosferă extrem de
• defavorabilă.

Aprilie,
i

MIMAU, zSt?—itfgr

D0JINITOK.UI, ALEXANDRU U
Domnitorul AlexnndnTIoan 51 generalul Bnvllln luând parte in opefnţUmlle ie salvare

cu prilejul Inundaţiilor din Bucureşti, 1862
/ J p ,

Domnul comunica însă Adunării că menţinea guver-
nul, deoarece Adunarea nu intrase în, discuţia ches-
tiei celei mai importante, a îmbunătăţirii soartei
muncitorilor plugari, lege ce ţara întreagă aştepta
•cu nerăbdare. Totodată trimetea în desbaterea Adu-

nării şi proiectul de lege electorală. Este de obser-
vat că sistemul acestui proiectx) se deosebea mult
de cel din proiectul de constituţie dela 1863. Am
arătat că după acesta din urmă, colegiul electoral
pentru Adunare era format din membrii consiliilor

judeţene şi comunale, plus un
număr egal de alegători suplimen-
tari; că erau alegători primari la
consiliile judeţene şi comunale şi
ck erau eligibili la Adunare, to£i
câţi plăteau contribuţia generală,
adică 48 lei pe an. .După siste-
mul proiectului dela 1864, alegă-
torii pentru Adunare se împ&rţeau
în primari şi direcţi; şi unora şi
altora li se cerea să plătească
minimul de contribuţii de 48 lei
pe an, dar celor direcţi li se mai
cerea şi să ştie sâ scrie şi sa ci-
tească. Această din urmă condiţie
se cerea şi pentru eligibilitate.
Prin aceste modificări, sugerate
Domnului din afară, se îndepăr-
tau fireşte cei mai mulţi săteni
din Adunare, dar se dădea totuşi
o straşnică lovitură vechii clase
conducătoare. Aşa dar, CuzaVodă
cerea acum Adunării şi clasei de
proprietari cari o compuneau, să
se desfiinţeze ei înşişi. Dar, apro-

piindu-se sărbătorile Paştilor, el proroga în acelaş
timp Adunarea pentru ziua de 2 Mai.

De altă parte, dela cabinetul Domnului pornea
îrt aceiaşi zi de 15/27 Aprilie, tirmătoarea notă către
agenţia dela Constantinopol: diată, între noi, planul
Domnului. Dacă Adunarea, la reîntrunirea ei, per-

sista în rea voinţă,
Domnul o va disol-
va, va proclama le-
gea electorală şi va
convoca pe bazele
ei, care sânt cele
dej a votate în legea
comunală, o nouă
Adunare, căreia îi
va supune uu proect
de Constituţie, cam
acelaş care este deja
cunoscut».

Două zile în ur-
mă, la 29 Aprilie
stil nou, agenţ ia
dela Constautino-
pol raporta: « Re-
prezentantul Fran-
ţei îmi comuni car ăs-
punsul d-lui Drou-

yn de Lhuys: a evita de a ajunge la extremitatea
unei lovituri de Stat», In sfârşit, la 12 Mat stil nou

>•) «Monitorul Oficial» nr. 87 din 15/27 Aprilie 1864. E
acelaş cu legea electorala tmexată mai apoi statutului mal
puţin art, 17—2i. . . '
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ŞTEFAN GOI.ESCU, 1809-187 + BA UHU CATĂ ROI, 1S07— ]«02 DTMITSUE ISRĂTIANU, 1818-1892

soseşte altă telegramă dela Constantinopol: amba-
sadorul Franţei este de părere ca Domnul să di-
solve Adunarea, să dea o proclamaţie către naţiune
spunând că o va consulta, dar apoi să plece la
•Constantinopol şi numai la întoarcere să facă legea
electorală şi statutul. Să nu vie
la Constanţinopole cu un nou fapt
împlinit.

Domnul n'a ascultat de acest
•sfat şi a islnttit. .Ştia se vede că
situaţia europeană deoparte, impli-
caţia de altă parte chiar a unor
miniştri ai Porţii îu complotul lui
Costache Şuţu contra Domnului,
vor da dreptate părerii exprimate
•de trei ori de Bordeauu, că nimeni
nu va căuta să mai desfacă fapul
împlinit.

Două aile după aceea, la 2/14
Mai, Adunarea este convocată în
sesiune extraordinară pentru vo-
tarea legii electorale. In aceeaş zi
Insă, faţă de atitudinea, explicabilă,
•dar imprudentă, a Adunării, care
intră în discuţia tinei propuneri de
vot de blam guvernului, Kogăini-
•ceanu citeşte mesagiul de disolvare.

lovitura de stat era făcută.
lîra făcută, cum voise Domnul,

-fără amestec din afara.
Ura încă unul din marile fapte

împlinite'pe care, cu atâta maestrie şi demnitate,
•Cuza Vodă a ştiut, în interesul superior al neamului,
să le înfăţişeze diplomaţiei europene.

Plecând la Constantinopol la 25 Mai 1864, Cuza
"Vodă obţinu acolo dela Poartă şi dela puterile ga-

IOAN C. ISRATIANU, 1821-1891

rante recunoaşterea .Statutului, cu prea puţine « Mo-
dificaţiuui îndeplinitoare », precum şi a proiectului
de lege electorală din Aprilie x).

J,a 15 August, Domnitorul promulgă legea rurală
priti simplu decret cure, conform statutului, avea

puterea de lege. In Decemvrie se
întruni îti sfârşit Adunarea ieşită din
noua lege electorală şi care purta
pecetea unei mari evoluţii demo-
cratice s}. i.c. j.

!) In corespondenţa lui Sndyk paşa,
păstrată Ia Academie, se gSseşte, îu voi,
IV, f. 184, o scrisoare din $ Iulie 1864
în care citesc: t Des que Ies puissauces
n'ont pns ratific1 son (al lui Cuza) coup
d'Etat, la loi electorale et le statut, tels
qu'il Ies a octroyd, ii n'y a pus de re-
ussite; le changemeut apport<> dans la
loi diectoraie que uous coimaissoiis, est
mi fiasco complet, car d'apres ces cliaa-
gements, la moitie des aiiciens deputes
pourront revenii-; or, ii u'aura plus soli
souticn dans Ies paysans, conmic îl l'a
esp6n5 o, — Aceste afirmaţii par numai
111 paite întemeiate, căci nu se cunoaşte
nici o modificare ftdnsit proiectului tle
lege electorală dela Aprilie i86,ţ, (Vezi
textele în Vasile M. Kogalniccaiiu, Acte
relative In, 2 Mal 1864, «uc. r894).
Presiunea din afarji determinase îneîî
de atunci pe Cuza Vodă să revie asupra
sistemului sân electoral din proiectul de
constituţie de la 18G3.

3) Veri A. 1). Xenopol, o. c , II, 6—7.
Intr'o scrisoare din 17 Ian. 1865 (Coresp,

Jni Sadyk paşa, voi, IV, p, 272) găsesc următoarea apreciere:
« Si le vote universel {sic} a produit qulque part des efîeta
ridicules, e'cst ici. Toute Passem'blee e,st composee d'inibficiles
et de domestiques; Ies ministres eux-tnfîines, cotitents' do
pouvofr faire tout ce qu'its veiiîent, ont houtc de se troiivei'
devRiit des parellş representants de la uation roumaine 9,
De atunci am inai evoluat.
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VIAŢA POLITICĂ A ROMÂNIEI SUB CAROL I

In noaptea d e ' i o spre I I Februarie 1866, pe la
ora 4 dimineaţa, conjuraţii pătrunseseră în palatul
domnesc şi siliseră pe Domnitor să semneze urmă-
torul act de abdicare:

«Noi Alexandru Ioan I, conform dorinţei naţiunii
întregi şi angajamentului ce am luat la suirea pe
tron, depui astăzi 11/12 Februarie 1866, cârma
guvernului în mâna unei locotenente domneşti şi a
ministerului ales de popor».

Locotenenta domnească era astfel alcătuită: Ge-
neral N. Golescu, Colonel N. Haralamb şi Lascăr



864 lîNCICIvOPiîDIA ROMÂNIEI

GKNERAI, NICOI,At; 1&10-181J I,AHCÂR CATAXOI, iRa^-njQo

LOCOTENENTEI DOMNEŞTI
COr.ONIţJ, N. HAHAIdlAllIIţ, 1828-1908

personal de Napoleon al III-lea şi de Regele Prusiei
WiUielin I-ul, iar familia de Hobenzollem-Sigma-
riugfen era strâns legată atât de Curtea imperială
franceză cât şi de Curtea regală prusiana. Aşa dar,
datorită candidaturii Iui Caiol de Hohenzollern cauza
românească obţinea sprijinul—pe sub mână bine
înţeles — Parisului şi Berlinului
şi pibi acestea o atitudine bine-
voitoare din partea Londrei.
Partida era pe jumătate câş-
tigată.

Doi oameni o vor câştiga în.
întregime: Ion Btătianu şi Prin-
ţul Caro] însuşi. |_

Dându-şi seama de dispozi-
ţiunile cercurilor politice fran-
ceze, Brătianu plecă în grabă la
Dlisseldoxf, unde Principele
Carol-Anton de Hoheuzollern,
tatăl Prinţului Carol, era guver-
nator al provinciei renane —
spre a căpăta consimţământul
Prinţului.

Intre timp, la 'Bucureşti, în
ziua de 30 Martie (11 Aprilie)
îs locotenenta domnească publi-
că o proclamaţie către popor,
recomandând alegerea prin ple-
biscit a Prinţului Carol de Ho-
henzollem ca «Domnitor al
Românilor» cu drept de moşte-
nire, care va domni sub numele
Carol I». Î a 2 Aprilie consiliul
de miniştri publică şi el o proclamaţie în acelaşi sens,

Plebiscitul începe la 2 Aprilie şi se. închide Ja 8
Aprilie. Carol I-iu împlinea -în această zi 27 de ani,
Rezultatul plebiscitului este: 685.969 voturi pentru
224 voturi contra. .

Iva 9 Mai 1866, după o călătorie plină de peripeţii
pe Dunăre, Carol de Honenzollern puse piciorul pe
pământul românesc, la Turnu-Severih. .

ION GIIICA., i8i7-i8(|J
Preşedinte ni Consiliului :,i! ministru de Interne

A doua zi dimineaţa, pe la ora 8, Domnul Româ-
niei, porni spre Bucureşti. Era io Mai 1866,

Aci Dimitrie Brătianu, primarul Capitalei, îi pre-
zentă pe o pernă de mătase roşie cheile oraşului.

Mulţimea aclamă frenetic pe Suveran care răspunde
cu o scurtă cuvântare în franţuzeşte. In acea clipă

porni o ploaie torenţială, «cea
dintâi care stropea şi răcorea
ogoarele României, uscate de
trei luni de secetă».

Cerul ieşise cu plin înaintea
Domnului! Apoi într'uu landou
de gală, deschis, având lângă
el pe generalul Golescu şi pe
Ion Gliica, înconjurat de un
stat major strălucit de ofiţeri,
călărind cai pur sânge, porni
spre mitropolie.

După Te-Deuin, Domnul, în-
soţit de Mitropolit, de înaltul
cler, de locotenenta domnească,
de guvern, trecu pe jos la Ca-
meră spre a depune jurământul.

I/a intrare îl primi preşedin-
tele Camerei, Manolache Costa-
che Iţpureauu şi-1 conduse Ia
tronul princiar ridicat pe tribună.

Intr'o însufleţire care nit voia
să se mai potolească, după o
furtună de aclamaţii ce nu se
mai sfârşiau, o linişte mormân-
tală coborî asupra Adunării.

Mitropolitul puse crucea şi
Evanghelia pe masa aşezată în faţa tronului şi
invită pe principe să depună jurământul pe legile
ţării. Apoi colonelul Haralanib — membru ai loco-
tenentei domneşti—citi formula de jurământ ro-
mânesc care se comunicase prinţului şi în traducere
franţuzească: «Jur de a păzi legile României, de a
menţine drepturile sale şi integritatea teritoriu-
lui ei».
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Prinţul Carol puse mâna dreaptă pe Evanghelie
şi rosti cu voce fermă pe româneşte «Jur».

La io Mai 1866 se împlinise ultima dorinţă a diva-
mirilor ad-lioc: aducerea pe tronul României a unei
dinastii străine. Carol I de Hohenzollern îşi începea
domnia în împrejurări destul de grele. Faptul îm-
plinit •— deşi sprijinit pe sub mână de Franţa şi de
Prusia — nu fusese recunoscut. Turcia ameninţa cu
ocuparea Principatelor, iar Viena şi Petersburgul o
secundau. Guvernul român mobiliza armata puţin
numeroasă şi slab înarmată. Finanţele erau sleite,
împrumutul lansat de Mavroglieni pe piaţa internă
nu produsese decât sume derizorii. Separatismul mol-
dovenesc, cu toată îunăbuşirea
mişcării din 3 Aprilie, era pu-
ternic.

In schimb împroprietărirea din
1864 liniştise, pentru moment,
pe ţărani, aşa că problema so-
cială nu venea să complice gre-
utăţile internaţionale, politice,
militare şi financiare.

Aceasta era situaţia ţării în
clipa când Carol I îşi începea
domnia.

Faţă de gravitatea situaţiei,
coaliţia care răsturnase pe Cuza
perzista. Primul guvern al Prin-
cipelui Carol prezidat de Lascăr
Catargi, cuprinde pe conservatori
(Catargi-Mavroglieni), pe mode-
raţi (Dimitrie Strudza-Ion C.
Cantacuzkio) şi pe « roşii i> ra-
dicali (Ion C. Brătianu-C. A.
Rosetti).

Noul guvern mobilizează ar-
mata spre a rezista eventual
Turciei, şi încearcă să obţină
recunoaşterea faptului îndeplinit.

In politica interna, cabinetul
Catargi duce la"bun sfârşit vo-
tarea Constituţiei (29 Iunie 1866).
Constituanta e. dizolvată la 6
Iulie 1866.

Desbi narea între conservatori şi roşii duce la de-
misia cabinetului (13 Iulie 1866).

Ion Ghica formează cabinetul care izbuteşte să
obţină din partea Turciei recunoaşterea dinastiei
străine (Octomvrie 1866) şl prezidează alegerile (No-
emvrie 1866). Rezultatul alegerilor este împărţirea
corpurilor legiuitoare în trei grupe ostile de aceeaşi
forţă: moderaţi, roşii şi partizani de ai lui Cuza.
Guvernul nu mai are nici o autoritate în Cameră şi
e silit să demisioneze.

Intre Martie 1867 şi Noeriivrie 1868, sub cabinetele
C. Kreţulescu, Ştefan • Golescu şi Nkolae Golescu,
adevăratul conducător al acţiunii guvernamentale
este Ion C. Brătianu. De acord cu Domnul, care are
mare încredere în eli porneşte .la reorganizarea şi
înarmarea armatei şi la votarea concesiunilor căilor
ferate. Concesiunea construirii căilor ferate este atri-
buită . consorţiilor Offenheim şi Strousberg., Opera

politică şi gospodărească a lui Brătianu e rodnică.
Dar politica lui externă îndrăzneaţă {încurajare a
agitaţiei antiturce în Balcani, apropiere de Serbia
şi Rusia), şi mai ales încercarea de a stăvili năvala
evreiască Î11 Moldova, îi atrag duşmănia marilor pu-
teri. «Alianţa Izraelităs desiăuţue o violentă cam-
panie de presă împotriva României şi cere tuturor
guvernelor măsuri energice împotriva «barbariilor»
lui Brătianu, care-şi apăra ţara de invazia semită.

Presiunile Franţei, Austriei şi Prusiei determină
pe Domnitor, îu Noemvrie 1868, să se despartă de
omul în care avea deplina încredere şi cu care por-
nise să dea României o armată modernă şi căi ferate.

Noul Guvern Dimitrie Ghica-
Kogătniceanu încearcă o apro-
piere de Turcia şi de Austria
în politica externă, e silit să
tolereze năvala semită şi con-
tinuă înzestrarea armatei şi con-
struirea căilor ferate.

La început ministerul Ghica-
Itogămiceamt e susţinut de Bră-
tianu. Curând însă roşii, mai
ales sub influenţa lui Rosetti,
trec la atac împotriva cabine-
tului şi pentrucă Domnul uu-i
aduce la putere nu-1 cruţă nici
pe el.

In cursul primăverii şi verii
anului 1869, campania antigu-
vernamentală şi antidinastică e
în toi.

Domnitorul acordând lui Ghica
disolvarea Camerei liberale, roşii
întrec orice limită. Se pune la
cale chiar detronarea Domnului
şi înlocuirea lui cu colonelul
Bibescu.

Principele Caroi nu se lasă
intimidat. In toamna lui 1869,
se căsătoreşte cu Principesa
Elisabeta de Wied şi lipseşte
aproape trei luni din ţară cu
toate ameninţările roşiilor. •

Un conflict în sânul ministerului, între Mi hait
Kogălniceanu şi Vasile Boerescti, duce la demisia
amâiidorura, la dislocarea majorităţii guvernamen-
tale şi apoi — după un vot de blam din partea Ca-
merei — la retragerea lui Dimitrie Ghica.

La 2 Februarie 1870 se formează Guvernul Al, G.
Golescu. Condus de un preşedinte făvă autoîitate,
alcătuit din oameni şterşi, noul cabinet îşi duce viaţa
de azi pe mâine, într'o încordare crescândă, Peste
două luni e silit să se retragă.

Domnul chiamă la preşedinţia; consiliului pe un
om de mare prestigiu, conservator moderat, Mano-
lache Costache Epureanu, care formează un minister
de tineri, supranumit «cloşca cu pui». Intră pentru
prima oară îutr'un guvern, tânăra plediadă conser-
vatoare, « Juna dreaptă » care va domina apoi timp
de câteva decenii viaţa publică românească, în frunte
cu Petre Carp şi Alexandru L,ahovary, Se disolvă

CAROT, DE H0HENZOIJ,EEN
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DOMNITORUL CAK.OI, IN DKUSt Sl'Itfî CAPITALA SA
Gravurii ile lţinil Y l k

clin nou Corpurile Legiuitoare, dar din alegeri iese
o foaîte slabă majoritate conservatoaie-modeiată,
faţă de o compactă şi violentă opoziţie liberală.

Tensiunea internă e complicată de evenimentele
externe. Răsboiul fratico-piusian "răscoleşte senti-
mentele francofile ale opiniei publice româneşti. Bine
înţeles, "Domniţi « prusian » suferă consecinţele franco-
filiei, In Cameră şi în presă se cere sa meigem alături
de Franţa.

Repetatele victorii prusiene aţâţau şi mai mult spi-
ritele împotriva Domnitorului. Roşii pregătesc pe
faţă răsturnarea lui, In noaptea de S—9 August 1870
izbucneşte la Ploeşti, sub conducerea deputatului li-
beral Al. Candiano-Popescu, o răscoală. Se proclamă
republica; Carol I e decăzut din domnie. Fără să se
fi dovedit precis vreodată participarea, conducăto-
rilor liberali în încercarea lui Candiano-Popescu, se
poate totuşi afirma că n'au fost străini de ea. IVttpele
maiorului Gorjati restabilesc în câteva ore ordinea.
Sunt arestaţi — în afară de cei prinşi la faţa locului
— Ion Biătianu, N, Golescu, Bugen Carada, şefii
partidului roşu. Vor fi însă curâud liberaţi, iar juraţii
din Târgovişte vor achita pe autorii materiali ai
răscoalei. Agitaţia antidinasticâ creşte pe zi ce trece.
Scandalul Strousberg —în executarea lucrărilor şi
în manipularea fondurilor se comiseseră mari inco-
rectitudini — dă un nou aliment atacurilor împotriva
Domnului, acuzat că a favorizat pe Strousberg.

In. Decemvrie nici ministerul Manolache Cos~
tache Epureami mi mai poate domina situaţia
şi se retrage, Domnul, muncit de gândul abdicării,
cere Camerei să-i desemneze un piim-minist.ru. IC
desemnat Ion Gfrica, liberal moderat, prieten cu
roşii. Se începe acum infiltrarea roşiilor în admini-
straţie, consilii comunale, poliţie. Scandalul Strous-
berg continuă, Desbaterile Camerei sunt furtunoase
şi Violent ostile Domnului. Se vorbeşte insistent de
abdicare. I,a io Martie roşii încearcă sa traducă îu
fapt intenţiile de abdicare.

Colonia germană, în. frunte cu consulul general
de Madovîtz, se strânge In sala Slătineanu (Capsa de
astăzi) spre a sărbători ziua împăratului Wilhehn I
şi victoria Prusiei. Abia se instalaseră comensenii.

la banchet, şi o ploaie de pietre loveşte
geamurile sălii Slătineanu, Mii de oameni
se strâng pe străzi, huiduesc pe Nemţi,
aclamă republica şi pornesc spre palat.
Generalul Solonion scoate trupa şi aco-
peră palatul, Tumultul durează toată,
noaptea.

A doua zi dimineaţa, Principele Carol
convoacă pe foştii membri ai locotenentei
domneşti, Lascăr Catargi şi Generalul
Golescu, spre a le remite abdicarea,
Amândoi îl conjură să nu abdice, Dom-
nul se lasă convins, cere însă un guvern
tare. I,a 11 Martie 1871, Cfltargi for-
mează primul minister de durată, marele

. ' ; minister conservator ce va guverna până
la 1876.

Prima perioadă din domnia lui Carol I
ia sfârşit. Perioadă de frământări, de

instabilitate ministerială, de patimi deslănţuite, de
atotputernicie a parlamentului, de paralizie a puterii
domneşti. Din Mai 1866 până în Martie 1876, se
schimbă 10 guverne şi se disolvă de 5 ori Cor-
purile legiuitoare. Totuşi, în aceşti cinci ani, da-
torită mai ales stăruinţei şi energiei Domnitorului,
s'a organizat şi înarmat oştirea şi s'a terminat o
bună parte din reţeaua căilor noastre ferate.

.Cabinetul Lascăr Catargi (11 Martie 1871—31
Martie 1876) concentrează toate elementele conser-
vatoare. Atât vechii conservatori, cât şi tinerii din

TRXTUI,
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juna dreaptă se grupează în jurul boierului dela Go-
laşei, « Junimiştii», la îndemnul lui Costa-Eoru, pă-
răsesc şi ei preocupările strict culturale, avântându-se
în viaţa publică.

Lascăr Catargi izbuteşte să restabilească prestigiul
dinastiei, Domnul, îndepărtând gândurile de abdi-
care, secuudează ministerul în toate operele lui mari.
Mavroglieni restabileşte finanţele statului şi dă Ro-
mâniei sistemul fiscal modern. Generalul I. Em.
T'loiescu îşi reia opera de organizator al armatei în-
cepută sub Cuza.

Opoziţia e ca şi paralizată în primii ani. Abia în
preajma alegerilor din 1875 se reculege şi dă tiu atac
viguros. Catargi izbuteşte totuşi sa-şi asigure majori-
tatea şi în tio uite corpuri le-
giuitoare. Dar lunga guvernare ;,- ,.;"• •
n u z a t p e c o n s e r v a t o r i . M a j o - •'.••••. ' ' ; .. . • •
r i t a t e a p a r l a m e n t a r ă s e d i s l o c ă . ••'••;':• ..•••-•• /.
Manolache Costache Ivpureanu
trece în opoziţie. Toate perso-
nalităţile şi grupările ostile gu-
vernului — Brătianu-Rosetti cu
roşii lor, Ion Gliica, Dimitrie
Sturdza, Mihai Kogâlniceanu,
Gh. Vemescu, Manolache Cos-
taclie Epureauu, N. Elarem-
berg—se unesc într'o mare
c o a l i ţ i e antiguvernamentală,
« coaliţia dela Mazai-Pcişa ».

Totodată problema Orientului
ameninţă să fie redeschisă, Re-
volta Bosniei şi Herţegovinei,
clocotul Serbiei, mişcările din
Bulgaria, atitudinea Rusiei, ară-
tau iminenţa crizei.

Cabinetul conservator înţele-
gea să păstreze o atitudine strict
neutrală. Dimpotrivă, Domnul
socotea că România trebue să
ia parte la războiul de elibe-
rare a popoarelor creştine de
sub jugul sernilvmei spre a-şi
dobândi— cu armele în mâini —
independenţa. Desagregarea partidului său, nereu-
şita la alegerile senatoriale, atacurile opoziţiei, de-
sacordul cu Prinţul pe tema problemei Orientului,
fac pe Lascăr Catargi să se retragă. El înfăptuise
o operă mare. Salvase şi consolidase dinastia, des-
chisese era guvernelor de durată şi autoritate.

Coaliţia dela «Mazar-Paşa» se credea victorioasă,
Domnul însă îi va dovedi că acum el e stăpân pe
situaţie. Când Gh. Vernescu, chemat la palat, refuză
să ţină seama de observaţiile Suveranului cu privire
la compunerea listei ministeriale, Principele Carol
nu pregetă sa rupă disctiţiunea şi să însărcineze pe
generalul I. Em. Florescu cu formarea unui nou ca-
binet conservator. Xţste un eveniment plin. de sem-
nificaţie în istoria contemporană a României, El
dovedeşte că monarhia dobândise puterea să reziste
la nevoie partidelor,

Guvernul I, Em. Florescu nu durează decât doua
săptămâni jumătate, dar scopul e atins. Coaliţia âela

m i . ; : : - . • .;••• ••:•.

DOMNITORUL CAROI, IN UNIFORMĂ DE
OMŢIţR AN

«Mazar-Paşa » acceptă condiţiile Suveranului şi astfel
se ajunge la ministerul Manolache Costache lîpureanu
(23 Aprilie 1876) care cuprinde pe Brătianu, Kogâl-
niceauu, Vernescu, Pherekyde, Chiţu, Col, Slăniceanu,

Nouile alegeri dau însă o puternică majoritate ro-
şiilor. Coaliţia dela «Mazar-Pnşa» nu mai corespunde
situaţiunei, l,a 24 Iulie 1876, Ion Brătianu se pre-
zintă Camerelor în fruntea unui cabinet liberal pur.
Dar politica internă trece pe al doilea plan faţă de
gravitatea situaţiunei internaţionale. Răsboiul sârbo-
turc -începuse. Rusia se mişca. Puterile inter veneau
la Constautinopol căutând să determine Poarta la
concesiuni care să evite războiul. Situaţia României
era foarte grea. "Ea se temea ca războiul rtiso-turc să

nu se desfăşoare pe teritoriul
' ei, pe de altă parte nu putea

' • • . . ' , , : privi nepasătoare la lupta pe
•;••• : viaţă şi pe moarte a popoarelor

creştine, în sfârşit voia să-şi rea-
lizeze independenţa.

Domnul, de acord cu Brătianu
— împăcarea între cei doi oameni
era acum definitivă — voia ca
România să-şi capete cu armele
în mână independenţa, ca atare
trebuia să se alăture Rusiei. Dar
majoritatea înmiaşilor politici
sunt pentru neutralitatea abso-
lută.

Brătianu manevrează cu multă
abilitate. El cere puterilor să.
garanteze neutralitatea Româ-
niei, ceea ce fireşte nimeni 1111
vrea. Astfel capătă libertatea
morală de a admite trecerea
trupelor ruseşti prin România,
Totuşi, teama de Rusia nu pă-
răseşte pe conducătorii Româ-
niei. Deaceea ei cer şi obţin dela
Ruşi un tratat politic, — tra-
tatul dela 4 Aprilie 1877 —
prin care împărăţia pravoslav-
nică se obligă a respecta inte-

gritatea teritoriului României. Cooperarea militară
a trupelor româneşti, care ni se ceruse de Marele
Duce Nicolae, comandantul oştirei ruseşti, e respinsă
cu dispreţ de Gorceacof. Dar acordul cu Rusia de-
termină pe Turci să ne trateze ca duşmani. Ora-
şele noastre de pe malurile Dunării sunt bom-
bardate şi vapoarele noastre atacate. De aceea, Ia
30 Aprilie 1877 Camerele române constată solemn
starea de războiu existentă între România şi Turcia,
iar la 10 Mai 1877 România se declară independentă.

Intre timp Ruşii trec Dunărea şi obţin la început
succese răsunătoare. Osman Paşa însă le ţine piept
la Plevna. Atacurile ruseşti sunt sângeros respinse,
trupele Ţarului sunt ameninţate să fie aruncate în.
Dunăre,

In faţa dezastrului mândria cedează, Marele Duce-
Nicolae trimite Principelui Carol celebra telegramă:
«Les Turcs, ayant amasse Ies plus grandes massea
ă Plevna, nous abîment. Prie de faire fusion,
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demonstration, et, si possible, passage du Danube que
tu desires faire... ». Dar Principele Carol mt accejjtă

ca armata sa să
lupte sub conian-
dauientulrus. După
unele negocieri pe
această temă, 'fa-
rul oferă Domnu-
lui României co-
manda tuturor tru-
pelor din faţa Plev-
nei.

La 20 August ar-
mata română trece
Dunărea pe la Zini-
nicea, Peste io zile,
la 30 August, pri-
meşte eroic botezul
focului la Griviţa.
Asalturile împotri-
va Plevneî nereu-
şind, se începe un
lutig asediu, Tânăra

noastră oştire are prilejul de a-şi dovedi în nenumă-
rate rânduri calităţile ei războinice. Abia la 28 Noeni-
vrLe 1877, Plevna poate ii cucerită. Ruşii pornesc
înainte spre Constantinopol, iar Românii au prilejul
să mai repurteze victorii la Smârdan şi Vklifl.

•Acum însă încep desiluzîile păcii.
Rusia tratează singura şi armistiţiul şi pacea dela

Sau Ştefane Românii, cari fuseseră buni pe câmpul
de luptă, sunt trataţi ca nişte vasali ai Porţii.
Ba, mai mult, Rusia manifestă făţiş iutenţiunea de
a jie relua cele trei judeţe din Basarabia. Când Ro-
mânia protestează, Rusia o ameninţă cu ocupaţinnea
militară şi cu desarmarea oştirei române.

Congresul dela Berlin (13 Iunie—13 Iulie 1878),
admite Independenţa României dar în acelaş timp
primeşte punctul de vedere rusesc, legalizează răpi-
rea celor trei judeţe din Basarabia, dându-ne Dobro-

gea în schimb. Şi
independenţa 11 e
este recunoscută,
însă numai sub re-
zerva acordării de
drepturi Evreilor.
Aşa dar forţa in-
ternaţională evre-
iască ne silea să
acordăm drepturi
celor pe care ne
bilise aă-i primim,

Rezultatele Con-
gresului dela Ber-
lin, sunt primite cu
indignare în ţară.'
.Totuşi, recunoaşte-
rea independenţei
nu putea fi dobân-
d i t ă f ă r ă a s a t i s f a c e

dorinţele puterilor. In primăvară 1879, se fac alegeri1

pentru constituanta menită să : schimbe art 7din:

DTMITRnî GHICA
1816—180?

Constituţie. Alegerile dau clin nou compacte ma-
jorităţi liberale; conservatorii • pătrund, opt, la
Senat şi, şapte, la _
Cameră. După des- <• " h ^ *
b a t e r i furtunoase,
abia în Octombrie,
Corpurile legiuitoare
votează textul nou-
lui art. 7, prin care se
dădea Kvreilor drep-
tul de a fi naturali-
zaţi Români ca orice
alt străin, adică prin
votul Ca ine iei şi al
Senatului. I n Fe-
bruarie I88OJ toate
puterile au recunos-
c u t indepen denţa
României,

Periculoasă, plină
de incidente, a fost
şi perioada în care
s'a tras pe teren, de
o comisiiuie internaţională—.România fiind repre-
zentată prin Miliail Plrerekyde, Colonelul Slăniccanu,
Fakoiauu şi Arion — frontiera dobrogeană. Rusia a
avut, permanent, o atitudine duşmănoasă şi a făcut
să ni se tragă o frontieră nefavorabilă din toate
punctele de vedere,

Altă chestiune internaţională care interesa direct
România şi a dat naştere la mari frământări între
1878—1883, a fost problema Dunării.

Austria încearcă să obţină pe tot parcursul Dunării
româneşti drepturile de supraveghere şi poliţie simi-
lare cu acelea exercitate de Comisiuuea Europeană,
pe porţiunea Galaţi-Sulina. România rezistă cu în-
verşunare pretenţiunilor austriace şi deşi conferinţa
internaţionala dela londra —7 la care iarăşi n'nîn
fost admişi a lua parte—prin tratatul dela 10 Mar-
tie 1883 le admite, noi am refuzat să ne închinăm.
Austria neputând re-
curge la măsuri co-
ercitive, suveranita-
tea noastră asupra
Dunării dela Vârcio-
roya la Galaţi, a ră-
ni as neştirbită,

Politica internă se
desfăşoară sub sem-
nul lui Ion Brătianu,
Această mare perso-
nalitate, lucrând în
acord cu Domnul şi
sprljiiiiiidu-sepe par-
tidul cel mai puter-
nic şi mai discipli-
nat diu ţară, folo-
seşte rând pe rând
pe ICogălniceamt, pe
Sturdipe Boerescu, r i U N C I P i î r 'E GJ$?Xf'CAmmm

pe Câmpineauu, păstrând însă întotdeauna frânele
guvernării. în -mâinile sale. " •
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Pe primul plan sunt două probleme cate intere-
sează în cel mai înalt grad ţara şi monarhia: succe-
siunea la tron şi regalitatea*.

I.a 21 Noemvrie 1880, prin actul de familie sem-
nat Ia Sigmaringen, Prinţul Ferdinand de Hohen-
zollern devenea moştenitor presumptiv al Coroanei
româneşti, iar la 14/26 Martie 1881 parlamentul
aclamă transformarea Komfmiei în Regat. Regele ar
fi vrut ca încoronarea lui să se facă sub un guvern
naţional. Brătianu începe negocieri în acest sens cu
Petre Carp, ele nu reuşesc însă din cauza rezervei lui
I.ascăr Catargi. Pentru ca încoronarea să se facă
totuşi într'un moment de destindere politică, Ion
Brătianu demisionează. Fratele său, Dumitru Bră-
tianu formează la 11/23 Aprilie
1881 guvernul menit sa prezi- .. '. -.".".•:-•/•' .' '••
deze — t o t la 10 M a i — l a în- ' • . v ; " ' ' J " & ^
coronarea primului rege al Ro-
mâniei.

Ion Brătiauu reia frânele gu-
vernării la 9/21 Iunie 1881 şi le
va păstra fără întrerupere până
în 1888.

Viaţa politică devine clin ce în
ce mai agitată. împins de Ro-
setti, Brătiauu convoacă o nouă
Constituantă (Aprilie 18S3), me-
nită să lărgească baza electorală.
Dar, cu toată victoria electorală,
Constituanta e un prilej de slă-
biciune pentru guvern. Rosetti,
indispus şi din cauza aproprierii
de puterile centrale, cere cole-
giu unic. Erătianu vrea o revi-
zuire limitată, trei colegii elec-
torale în loc de patru, Diver-
genţele se accentuează între con-
ducătorul din ce în ce mai rea-
list, mai oportunist, şi fanaticul
liberalismului intransigent, O
prietenie de o viaţă întreagă se
strică în pragul morţii. De altfel, animozităţile împo-
trivalui Brătianu devin pe zi ce trece maipiiternice.
DuinitruBrătianu 1-a părăsit, Rosetti nu-i iartă «tră-
darea principiilor», ICogâlniceanu e în opoziţie, Las-
căr Catargi şi Gh. Vernescu au fundat partidul «li-
beral-couservator», Blâremberg, Kicolae Ionescn a-
tacă şi ei guvernul. In schimb junimiştii se apropie de
Brătiauu pe tema politicei externe. Iutr'uu articol
de mare răsunet publicat în Ianuarie 1881 în «Deut-
sche Revue», Titu Maiorescu preconizase, faţă de
pericolul tuşesc, intrarea României în blocul puteri-
lor centrale. In toamna anului 1883, România sem-
nează tratatul de alianţă cu Austro-TJngaria. Timp
de trei decenii noua direcţie, dată de Rege şi de
Brătianu, cu concursul lui Carp — numit ministru la
Viena—politicei externe româneşti, se va menţine.

Ultimii ani de guvernare ai lui Ion Brâtianu sunt
grei. Partidul naţional liberal, pornind la formarea
unei burghezii naţionale cu sprijinul statului, îşi vede
reputaţia morală compromisă. Lunga guvernare în-
tăreşte dar şi exasperează opoziţia. Incidente sân-

ION DRĂTIAND, 1821—1891

geroase au loc în mai multe rânduri la Bucureşti, la
Galaţi, la Iaşi. Alegerile din Ianuarie 1888 mai dau
încă odată majoritatea liberărilor, dar sfârşitul e
aproape. Scandalul Maican (Februarie 1888) slăbeşte
şi mai mult poziţia şubredă a ministerului. Opoziţia
unită ţine întruniri peste întruniri. La 14 şi 15 Martie
noui incidente sângeroase se desfăşoară în piaţa Pa-
latului şi la Cameră.

Ion Brătianu e silit să se retragă.
Doisprezece ani de guvernare neîntreruptă dădu-

seră ţării •—• bine înţeles datorită şi împrejurărilor
şi Regelui — independenţa, războiul glorios, rega-
tul, o impresionantă creştere a activităţii economice
şi culturale, răscumpărarea căilor ferate. Fireşte

erau şi umbre: pierderea Basa-
rabiei, umilirea suferită la Con-
gresul dela Berlin, corupţiunea
ce se întindea în lumea politică
şi în administraţia civilă şi mili-
tară.

Problema succesiunii e com-
plicată. Partidul liberal-conser-
vator este pivotul opoziţiei, ca-
drele şi popularitatea lui sunt
puternice, dar înverşunarea ce o
arată liberalilor lasă să se pre-
vadă că, odată ajuns la guvern,
ar porni la represalii.

Pe de altă parte, în politica
externă, el nu aprobă orientarea
spre puterile centrale, ci perzistă
la formula «neutralităţii». Re-
gele, dovedind încă odată po-
ziţia dominantă la care ajunsese
în politica românească, dă pute-
rea junimiştilor, strălucit stat
major fără trupe. La 23 Martie
1888, Theodor Rosetti formează
cabinetul care cuprinde pe P.
Carp, T, Maiorescu, Menelas
Ghermani, Al. Marghiloman.

Abia format, ministerul Rosetti trebue să reprime
sângeroasa mişcare ţărănească din judeţele Mun-
teniei. Problema agrară, trecută dela împroprietă-
rirea din 1864 pe al doilea plan, redevenea acută.

Junimiştii nu pot păşi la alegeri fără să se înţe-
leagă cu partidul Catargi-Vernescu. Sesiunea parla-
mentară e închisă şi abia la 8 Septembrie, după ce
se stabilise un acord cu partidul liberal-cousevator.
Corpurile legiuitoare sunt disolvate. Alegerile (14
Octomvrie 1888) dau majorităţi partizanilor lui Ca-
targi şi Vernescu, Junimiştii sunt în minoritate, li-
beralii sdrobiţi. însuşi Ion Brătianu, marele Ion
Brătiauu, căzuse în faţa unui bancher — ZerlencU.

l'lieodor Rosetti demisionează (12 Noemvrie 1888),
dar îşi recoustitue cabinetul cu Vernescu, Al: I,aho-
vary şi Generatul Mânu, Această jumătate de mă-
sură nu satisface majoritatea Canterii. In Februarie,
bătălia parlamentară începe pe tema dării în jude-
cată a foştilor miniştri liberali. Junimiştii sunt contra'
trimiterii în judecată, liberalii-eonservatori pentru.
Votul arată proporţia forţelor: roi votează darea în
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judecată, 41 o resping. Junimiştii se retrag şi I,ascăr
Catargi alcdtueşte vin cabinet liberal-conservator (29
Martie 1889) cu Vertiescu, Generalul Mânu, AL £a-
hovary. Neviabilitatea formulei liberal-conservatore
e evidentă pentru toată lumea; de aceea, în umbră,
se lucrează la un acord definitiv între conservatori
şi junimişti, Catargi îşi dă temporar demisia, trecând
puterea Generalului Mânu care formează un cabinet
compus dia 3 miniştri conservatori şi 3 junimişti
(5 Noemvrie 1S89), Insa elementele antî-junimîste
din partidul conservator, împreună cu Vernescauii nu
se dau bătuţi, Concetrându-şi forţele Ia «Senat, izbu-
tesc să dea un vot de blaniministeruIuiManu, pe tenia
legii instrucţiunii publice prezentată de Maioroscu. I,a
21 Februarie 1891, Generalul I. Iţni. Florescu prezi-
dează ultimul guvern liberal-eonscrvator, căci în
toamnă acordul dintre conservatori şi junimişti fiind

0 trupa ile

O TRUPA. DTÎ SAT,XIMBAMCI
Iun BriUlnuU jonglează cu «bîiudclc bulgara», « ehestln evreilor »
şt « cmisplrafla nustro-innghiflrfl », inr C. A, RoscUl, pe coartlfi,

Jflce uellî III» Îs ticsi cu evreii şl calic (erate.
Cntlcatură din i86<j4 reprotlusik tic PoHhtcniage 5I Teii, op. cU,

complet, Regele încredinţează puterea lui I^ascăr Ca-
targi {27 Noemvrie i8gi). Camerele sunt disalvate,
alegerile se fac la începutul anului 1892, mişcarea
conservatoare — după trei aui de frământări sterile
între cele două ramuri ale sale—• porneşte la o lunga
guvernare {18 Decemvrie 1891—30 Octomvrie 1895),

Guvernarea Lascăr Catargi-Petre Carp este tipic
conservatoare, Potolită, calmă, fără mari iniţiative
politice, dar I,ascăr Catargi la interne, Petre Carp la
domenii, Menelas Gliermani la finanţe, fac operă de
buni şi cinstiţi gospodari.

Intre timp se petrecuseră evenimente importante în
tabăra liberală. Ion Brătianu murise în primăvara lui
1891, şi Mihail Kogâlniceanu îl urmase la .20 Iunie.

Dumitru Brătianu fusese proclamat şef al partidu-
lui îu locul fratelui său. Peste un an (Iunie 1892) va
muri însă şi el. Şi, datorită trecutului său îu partid,
dar şî datorită indicaţiei regale,.Dimitrie Sturdza de-

VISUT, MINIŞTllII^OR DR RESBIţl, Pllţ CIITAR AT>-IN'XERrJI
(C, A, R.03e((f, ca tlinvol, fuspiră lui ISrfittiimi un via de mărire :

tronul prin republicii)
Caricaturii din 1863 reproiiusa de Mihail Poîikroniade şl Al, Teii

din (i Domiiin lui Curo] I s

vine şef al partidului liberal. liberalii îşi strâng rân-
durile în vederea unei guvernări ar>ropiate. Suferin-
ţele Ardealului, procesul <* Memorandului», dau lui
foimitrie Sturdza prilejul campaniei de răsturnare
a guvernului, acuzat de indiferentism pe tema naţio-
nală, Liberalii izbutesc să mobilizeze în jurul lor
opinia publică. Regele, simţind pulsul ţării, după
şapte aui de guvernare conservatoare, pregăteşte
schimbarea regimului. Junimiştii — de acord cu lie-
gele — dându-şi demisia din guvern, I,ascăr Catargi
trebue s& se retragă (3 Octomvrie 1895).

Dimitrie Sturdza preia puterea la 4 Octomvrie
1895 cu un minister în care figurau N. Vleva, Petre
Poui, Eugen Stătescu, G. Cantacuzino, C, Stoicescu,

~* ™v^„. ' " " " /iBtiTiMiMaa.

J'Olitnirţ pţlitica. nit-'**-
o POTICNIM; POWTICJI F,XTHRNĂ

Ion urfttlaim care ac vrea sft mearg-'i înnlnte, este Unut eu sfori
tic Germani şl de R«şl, Bprc ileapcrnren Iul Napoleon III

CntlcnturA din iS6g, reprodusa du PoWiroitlatle şl Teii



VIAŢA FOWTICĂ A ROMÂNIEI SUB CAROL I 871

UDUCAŢIUNEA PUBLICĂ A UNUI BEIZADE
PATRIOT ŞI POPUI,A-IÎ

Ion Urfltiflim şi C. A, Itoselti îuvaţft pe principele Dim, Ghlcn să sari
coarda, Caricaturii elin 1855, reprodusa de Polihroniittie şi Ttll

G. Palade şi General Budişteanu. Alegerile (Noem-
vrie 1S95) dau, bine înţeles, o mare majoritate guver-
nului. Noul preşedinte al Consiliului îşi începe gu-
vernarea retractând, la Iaşi, atacurile la adresa Au-
stro-Ungariei, pronunţate în timpul opoziţiei. Apoi
încep în partid o serie de frământări interne. N, Fleva
e silit să părăsească ministerul pestre trei luni (15
Ianuarie 1896) şi curând izbucneşte scandtalui cu pri-
vire la Mitropolitul Primat Ghenadie, acuzat de de-
turnări de obiecte destinate cultului. Se porneşte o
violentă campanie de presă împotriva Mitropolitului,
care determină deschiderea unei anchete împotriva
lui. Rezultatele anchetei sunt dezastroase pentru
Mitropolit. Guvernul îi ceve să demisioneze dar Mi-
tropolitul Ghenadie refuză. Atunci e convocat Si-
nodul care, după desbateri sumare, condamnă pe
Ghenadie. In aceeaşi zi, cu o lipsă de tact politic de
neînchipuit, Mitropolitul e ridicat de poliţie şi jan-

darnierie din palatul metropolitan şi dus la mâiiăsti-
rea Căldăruşani.

Brutalitatea procedeului scandalizează pe toată
lumea. N. Fleva — care nu iartă lui Sturdza exclude-
rea din guvern — se pune în fruntea « Ghenadiştilor »
şi porneşte o violentă campanie de presă şi de întru-
niri. Vâlva e atât de mare, curentul împotriva minis-
terului, atât de puternic, încât Sturdza c silit să-şi
dea demisia (21 Noenivrie 1896).

Regele încredinţează prezidenţia consiliului lui P.
$. Aurelian, vechi liberal, economist cunoscut, fost
de multe ori ministru, Eugen Stătescu pleacă îm-
preună cu Sturdza, iar locul la interne i-1 ia Vasilc
Lascar. Prima grijă a noului minister este lichidarea
chestiiinei Ghenadie. Iţa se termină — cu sprijinul
conservatorilor — printr'un compromis. Sinodul re-
vine asupra caterisire!, Ghenadie îşi reia locul de
Mitropolit, dar demisionează.

ION, C. BK.ATIANU
Intr'o caricaturii elin i86f>, D lipii Polihrottlaih şl Teii

AFACJÎKEA STROUSB1ÎRG
Vc locomotiva care iituuuiiiffi sit calce Itorailnki, chipul de Inn«3

al tovflrilşlel; Eusettl-Ilrîitiaiiu
Caricatura tliu itlâg. Dupn l'MnuiaJt şi Tcll

Acum Sturdza, şeful partidului, vrea să-şi reia lo-
cul în fruntea guvernului, dar titularii în funcţiune
îezistă. Sturdza, având majoritatea în Cameră şi în
partid, triumfă, la 27 Martie 1897. Redevine preşe-
dinte de consiliu. In noul său minister Mihail Phere-
kyde e ministru de interne, Spini I-Iaret titularul
instrucţiune!, iar Ionel Brătianu, devine pentru prima
oară ministru al lucrărilor publice. Membrii fostului
cabinet Aureliau, sunt acum ei nemulţumiţi şi dau
naştere unei desideuţe liberale «drapelismul» (dela
«Drapelul)) oficiosul desidenţiior), care se uneşte cu
I'leva şi face mari dificultăţi lui Sturdza. Totuşi, Di-
mitrie Sturdza mai rămâne încă doi ani la putere,
până la 11 Aprilie 1899, când cade după o violentă
campanie a opoziţiei.., tot pe tema naţională. In-
tr'adevăr, opinia publică începe sa fie, pe ni ce trece,
mai preocupată de soarta Românilor din Ardeal şi
cere guvernelor să aibă o atitudine hotărîtă, faţă de
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politica de maghiarizare dută (le Unguri. Ori, Dinritrie
Sturdza, despre care ne amintim că fusese violent ostil
Austro-TJngaîiei în opoziţie, debutase pria a-şi cere
scuze şi sfârşise prin a tăia ajutoarele pe care guver-
nele' româneşti le dădeau bisericei Sf, Nicolae clin
Braşov şi gimnazului, focare de românism în Tran-
silvania.

Perioada 1895—1899 ne apare astăzi.cu o. epocii
de frământări inutile, de preocupări strict politice,
de dibuiri ce se datorează, în buna parte, lui Dimitrie
Sturdza. « Conu Mitiţă» deşi albit în slujba statului,
em omul detaliilor, al vederilor "strâmte., al fanatis-
mului, partizan împins la exces.' ,

Criza de guvern se deslanţuie la 3* Martie şi du-
rează până la 11 Aprilie,
"Cascăr Catargi murise
chiar îu. ziua demisiei lui
Sturdza. Mişcarea conser-
vatoare despărţită în con-
servatori şi junimişti se
vede astfel lipsită de con-
ducătorul al cărui presti-
giu se impunea tuturor.
Personalitatea, meritele,
trecutul, vârsta, îl desem-
nau pe Carp ca şeful con-
servatorilor şi preşedintele
viitorului guvern, Dar în
sânul partidului conser-
vator junimiştii nu erau
priviţi cu ochi. bimi, mai
ales moştenitorul presum-
tiv al iui Carp, Alexandrii
Marghiloman, întâmpina
opunerea categorică a Iui
Take Ionescu şi Filipescu.
De aceea, îndată după
moartea lui Cataîgi, co-
mitetul partidului conser-
vator alege ca preşedinte
pe G, Gr. Cautacuzino,
un om şters, posesor al
unei averi imense,.uşor de
manevrat. Carp consideră
acest fapt ca o provocare, dar Regele încredinţează
puterea lui Cantacuzino, Noul minister, cuprinzând
pe generalul Mau ti, C. Disescu, pe Nicolae I?leva e
dominat de Take Ionescu.

Desbinarea mişcării conservatoare--vă duce la pa-.
ralizia ei în viaţa publică a ţării. Şi guvernul_Caiiţ&--
cuzîtibj şi. formaţiunea Carp (1.960) şi cabinetele Cau-
tacvuiao, (1905) Carp •(1911) Maiotescu (19x2), vot
fi măcinate de conflictul .latent sair acut între vechii
conservatori şi jvrnimişti. • ,' " •'

Politiceşte, • în • timpul guvernului Cantacuziuo
(1899—ioqo);; se produc câteva fapte ce merită a fi
semnalate; începutul împăcării între «sturdzişti» şi
o drapelişti»;. trecerea statului major socialist în
fiimte cu Mortan şi Radavici —«tiaeretui generos »
— în tabăra.liberala; ascensiunea clin ce în ce mai

evidentă a lui Ionel Brătîanu în partidul condus odi-
nioară de tatăl său. Aşa dar partidul liberal se con-

solida, în timp ce conservatorismul intra într'o epocă
de frământări ce-i vor fi fatale.

Dar slabul cabinet Cantacuzino-Take Ionescu se
izbeşte în curând de imense dificultăţi economice.
Anul 1899 înseamnă o dată catastrofală în analele
agriculturii noastre, un adevărat dezastru, şi coincide
cu o perioadă de tensiune politico-fiuauciară în în-
treaga hune provocată de războiul hispano-americau
şi de războiul anglo-bur. Ca totdeauna, dezastrul
agriculturii provoacă greutăţi imense tezaurului.
Take Ionescu care luase locul Generalului Marm la
finanţe, nu poate face faţă situaţiei. Pe de altă parte,
aspiraţiile lui către şefie, nemulţumiseră pe Nicu Fi-
lipescu; el lucra acum la o împăcare cu junimiştii şi

căuta să determine la.
aceasta şi pe G. Gr. Can-
tacuztno.

La sfârşitul lui Iunie
operaţia reuşeşte, cu toată
lupta Iui Take Iouescu
şi împotrivirea Generalu-
lui Mânu şi la 7 Iulie igoo,
cu consimţământul lui
Cautacuzino şi binecu-
vântarea Regelui, Petre
Carp formează primul sau
minister. Moment solemn
în istoria contemporană,
româneasca, aşteptat cu
înfrigurare de prieteni şi
adversari. De treizeci de
ani, Carp e o figură do-
minantă a politicei ro-
mâneşti. Minte clară, lu-
cidă, cultură impunătoare,
vederi largi, talent imens,
autoritate şi experienţă.
Carp le avea pe toate,
pe lângă caracter, intran-
sigenţă, eleganţă. Dar
avea şi defectele calităţilor
sale. Era încăpăţânat, tă-
ios, ironic, prea ironic,
lipsit de orice supleţe,

crexâvwl îu infailibilitatea sa. Avea datul să irite-
duşmani, partizani, prieteni şi să scoată din sărite
pe Rege. S'a spus de multe ori că ar fi fost un mare
om de stat într'o monarhie absolută. Probabil, mai
probabil însă, că ar fi reuşit sâ intre în conflict cu

- monarhul a doua zi după ce i s'ar fi încredinţat
puterea.

Ministerul Carp constituit cu Titti Maiorescti, Al.
Marghiloman, C. C. Arion din partea junimiştilor şi
Generalul Lahovary, Nicolae Filipescus C. Olănescu,
Ion C. Grădişteanu diii partea conservatorilor, are de
întâmpinat de la început opoziţia surdă a lui Take
Ionescu. Opoziţie periculoasă,' pentruca Take Io-
uescu dispunea de majoritatea Camerei. încercările
guvernului Carp de a obţine un împrumut' în. străi-
nătate nu reuşesc. Proiectele lui Carp: 1) vinderea
monopolului hârtiei de ţigară;. 2) impozit asupra
ţuicii; 3) impozit asupra patentelor; 4) impozit corn-

DOMNFfOIUJI, CAUOI, ŞI IfrjSABIÎTA DOAMNA



VIAŢA POLITICA A" ROMANICI SUB CAROL I 873

plimentar; 5)
economii buge-
tare, stârnesc
furtună de pro-
teste.

Intre vechii
conservatori,
Take Ionescu
lucrează cu ho-
tărîre pentru
<i revanşă ». G.
Gr. Cantacuzi-
no, sistematic
desconsiderat
de Carp, e şi el
convins de Ta-
ke Ionescu,

Proiectele fi-
nanciare ale lui
Carp întâmpina,
o crâncenă opo-
ziţie în comite-
tul delegaţilor, care alesese preşedinte pe duşmanul
sau neîmpăcat, Generalul Mânu.

Insfârşit, la 12 Februarie, îiitr'o şedinţă dramatică
în care Carp şi Take Ionescu se înfruntă, Camera dă
vot de blam guvernului cu 75 de voturi contra 74.

Prijna experienţă Carp era terminată.
Liberalii. revenind la putere (14 Februarie 1901)

alcătuesc iui minister care cuprinde pe şefii tuturor
grupurilor din partid. Sub preşidenţia lui Stitrdza,"
găsim pe Aurelian la interne, pe Ionel Bi'ătîanu la
lucrări publice, pe Spini Haret la instrucţiune. Fi-
nanţele sunt încredinţate lui G. D. Palade.

Dimitrie Sturdza se bucură de împrejurări favora-
bile ce i-au lipsit lui Carp: sprijinul necondiţionat al

DOMNITORUT, CAROI, I TRECÂND SPRR COTROCIîNr,
Aquareîft de Pretsiosi (Dup* AI. Bxisuioccanu)

Regelui, con-
cursul Băncii
Naţionale şi a
celorlalte între-
prinderi finan-
ciare, cohezi ţi-
nea în sânul par-
tidului delii gu-
vern, paralizia
opoziţiei din ca-
uza dezbinării
celor două gru-
pări conserva-
toare. Finan-
ţele trec prin
mâna lui Ptilla-
de, Sturdza şi
trec apoi sub gri-
ja experimenta-
tului Emil Cos-
tinescu.

Regimul de
economii barbare aplicat de cabinetul Sturdm, în-
sănătoşeşte finanţele statului, dar lasă neînsemnată
oştirea. Consecinţele vor fi dezastroase peste câţiva
ani. In orice caz însă — cu experienţa, simţul opor-
tunităţii, şiretenia care-i caracterizează, liberalii fac
faţă greutăţilor, resolvă problema momentului, refac
finanţele statului şi ştiu să impresioneze prin « re-
alizările » lor.

Fireşte, spre sfârşitul guvernării încep şi la ei fră-
mântări intestine. Vasile I,ascăr, fostul fruntaş dra-
pelist, revine la ministerul de interne, Trecerea Iui pe
la acest important departament se face simţită. In-
teligent, cu vederi largi, autoritar, energic, Vasile
Lascâr apare ca un novator în politica românească.

ŞARJA ESCADRONUI,m DIÎ CAl,ĂRAŞI Dlţ GORJ (DIN RIÎGIMIÎNTUI, 3) COMANDAT DIÎ CAriTANUI, GIÎORGK I*ECCA,
CONTRA TURCILOR r,A VADIN, 1877

Tablou tle Obedianu. Fotogcnfle în col. Acndcsntet Roniftue
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I.UARQA R.T5DUTEI CÎIUVIŢA DP, ROMANr, 30 AUGUST i«77
Col, Academici Române

neralii Mânu şi; Lahovary,
pe Alexandru Bădărău, Ion
C, Grădişteanu, Mihail Vlă-
descu şi Ion Lahovary, Ale-
gerile dau, ca deobicei, ma-
jorităţi guvernamentale, iar
Take Ionescu e şi de astă
dată stărjân în parlament.

Ciclul conservator reîn-
cepeca în 1899—igoi, Ju-
nimiştii furioşi că nu le-a
revenit puterea, lucrează
prin I'ilrpescn, spre a atrage
pe Cantacuziiio de pfrtoa
lor, Take Ionescu caută să
pareze loviturile, arătând lui
G. Gr, Cantacuziiio că e
stăpân pe Cameră, încercând
să-şi consolideze situaţia la
palat şi căutând sprijin la
Berlin, căci pe atunci influ-
enţa hotărîtoare în politica
noastră o avea Berlinul.

Dar marele talent oratoric,
abilitatea, puterea de mun-
că, magnetismul lui Take
Ionescu erau, în parte, ani-
hilate de o ambiţie fără

Dar afirmarea lui Vasile Lascăr indispune atât pe margini, de voinţa de parvenire rapidă, de lipsa
«stuttlziştî» cât şi pe cei ce pregătesc sistematic de calm şi de siguranţă politică. Deocamdată însă,
viitoarea şefie a Iui Ionel Brătiauu. De aceea, îa par- Take Ionescu e omul zilei şi se pare că tot dela e]
tid, în parlament, în presă
ae- dau asalturi împotriva , f

ministerului de interne,
« Oculta », porecla ce o pur-
tau vechii liberali strânşi
în jurul Iui Carada şi a
instituţiilor financiare şi
care pregăteau ascensiunea
lui Ionel Brătiauu — izbu-
teşte să scoată pe Vasile
Lascăr dela interne. Dar
demisia lui, coiudzând cu
sfârşitul legislaturii, dtvce
— cu toate sforţările lui
Sturdza.— la retragerea ca-
binetului după patrii ani de
guvernare. Cu toată lupta
de tendinţe şi interese, par-
tidul se.retrage însă unit în
opoziţie.
. Iu scHmb, mişcarea con-
servatoare e tot desbinată,
Regele cunoaşte însă situaţia
electorală. "El ştie că, juni-
miştii, au rămas stat major
fără trupe, de aceea încre-
dinţează din nou puterea
lui G-. Gr, Cantacuziiio. Take
Ionescu e iarăşi cel mai în-
semna personagiu m gu- INTOARCEUIÎA TRIUMFALĂ A ARMATELOR ROMÂNE IN BUCUREŞTI, IS?S
yernul care număra pe Ge- ce A ^ i R » * * ?
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Col. Academici Kow&iie

porneşte ideea expoziţiei jubiliare, menită să încăl-
zească inima bătrânului Rege.

Expoziţia dovedeşte ţarii şi lumii progresele teh-
nice şi economice realizate de România sub Carol I.
După 40 de ani de domnie, faţa ţării era complet
schimbată. In cursul lor se ridicaseră căi ferate, şosele,
poduri, lucrări de artă, armată modernă, mari clă-
diri publice.

Aproape toată zestrea tehnica.şi gospodărească a
vechiului Regat e încă şi astăzi aceea lăsată de Carol I.

Standardul de viaţă, gradul de civilizaţie, cultura
claselor orăşeneşti, cresctseră în acelaş ritm.

Evident, între viaţa' oraşelor, atât de uşoară, şi
viaţa satelor, nu-i nici o legătură.

Viaţa ţăranului e mai grea ca în 1866. Populaţia
s'a înmulţit, pământurile nu mai ajung, trusturile
areudăşeşti—în mare majoritate în mâini evreeşti
— impun condiţii de munca neomenoase şi dau na-
ştere la ceea ce Dobrogeanu-Gherea a numit atât de
plastic «neoiobăgia», I^itmea satelor îndură, suferă,
dar clocoteşte. O scânteie poate deslăuţui revolta,
de astă dată cu mai mari proporţii ca cea din 1880.
Dar la oraşe nimeni nu se preocupă altfel decât doc-
trinar de «chestia ţărănească». Politicienii intri-
glieaza, înalta societate petrece, dă reprezentaţii
franţuzeşti şi prilejuieşte cl-lui N. lorga conferinţa
din memorabila zi de 13 Martie 1906, care deslănţue
scenele de revoluţie din piaţa Teatrului Naţional şi
zădărnicirea spectacolului franţuzesc dat de societa-
tea «Obolul».

D. lorga, cunoscut până atunci ca savant, ca agi-
tator cultural, ca scriitor, îşi dovedeşte astfel ascen-
dentul pe care-1 are asupra tineretului, şi pune te-

meiul influenţei ce o va dobândi în îndrumarea vieţii
publice româneşti.

S'au închipuit adesea legături între evenimentele
din 13 Martie 1906 şi revoluţia din 1907. Rle n'au
putut fi însă nici dovedite şi nici măcar demonstrate.
Incidentele de la 13 Martie erau o reacţiune a tinere-
tului împotriva înstrăinării rămăşiţelor boerimei ro-
mâneşti. Revoluţia din 1907 îşi avea rădăcina în
intolerabila situaţie. a ţărănimii.

Răscoalele, începute în Februarie 1907 în Nordul
Moldovei, pe moşiile arendate trustului Mochi Fis-
cher, se întind în două săptămâni în toată ţara.

Guvernul conservator, ros de intrigile intestine
şi pentru care marea problemă era «decapitarea lui
Take», nu le poate potoli.

Ca toate răscoalele ţărăneşti, mişcarea — botezată
pompos <i revoluţie » — dela 1907 e violentă, crudă,
plină de orori inutile. Pârjolul se întinde în toată ţara.

In panica generală ce cuprinde şi pe Rege, conser-
vatorii sunt încântaţi să treacă mâna liberalilor.

I,a 12 Martie 1907, cu concursul unanim al grupă-
rilor politice, Dimitrie Sturdza formează ultimul său
guvern.

Ionel Brătianu e ministru de interne, iar generalul
Averescu, titular al războiului. Sarcina noului cabi-
net este potolirea răscoalelor, şi aceasta nu se mai
putea face decât cu tunul. Măsurile militare luate de
generalul Averescu, sdrobesc în câteva zile răscoala,
dar represiunea devine de o ferocitate inutilă, Un-
sprezece mii de ţăranii sunt măcelăriţi fără milă.
Bine înţeles, «ordinea» e restabilită, Din punct de
vedere politic şi naţional înăbuşirea răscoalelor era
însă o necesitate.
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După potolirea lor, guvernul dîsolvă corpurile le-
giuitoare şi lisează uouile alegeri îli Iunie. Printr'un
consemn unanim, partidele nu dau luptă. Guvernul
favorizează alegerea tuturor fruntaşilor opcmţiei.

In. nouile Camere vor fi aduse mai multe proiecte
de legi care vor îmbunătăţi în oarecare măsură soarta
ţăranilor, I,egea contra trusturilor arendăşeşti şi re-
vizuîrea învoelilor agricole, mai ales aceasta, aduce
o'-uşiTrare satelor, • i . '

O clipă buimăcite de răscoala, partidele îşi reiau
vîftţa obişnuită. Fuziunea celor două fracţiuni con-
servatoare se împlineşte în Aprilie. Take Ionesctt e
trecut pe al doilea plan în noul organistn politic,
Peste un aii, în 1908, despărţiudu-se de conservatori,
formează un noit partid « conservator-democrat».
«Takismut» reprezintă o epocă în politica românească,
131 se caracterizează, prlntr'o goană după partizani,
necunoscută, prin făgădueli demagogice ne mai în-
tainiţe, printr'o propagandă neostenită. Victoriile,
electorale repurtate denoiii jîartld dovedesc o popu-
laritate reală în mica burghezie orăşenească şi sperie
atât pe conservatori cât şi pe liberali.

Succesele lui Take Ionescu grăbesc desnocl amantul
crizei şi în partidul liberal. Se cere imperios întine-
rirea cadrelor. Sturdza, căruia de altfel şi facultăţile
mintale îi slăbiseră cu totul, trebue să părăsească
preşedinţia guvernului şi şefia partidului.

I,a 27 Decemvrie 1908, Ionel Bratiamt devine pre-
şediute de consiliu,

Dimitrie Sturdza, Conu Mitiţă, jucase timp de
jumătate de veac rohtri hotărîtoare în politica româ-
nească. Era un mediocru bine intenţionat, bun orga-
nizator, cu o imensă putere de muncă. Om al detalii-
lor,.al cotidianului, împrejurările nu i-ait dat jDrilejul
să deţină efectiv frânele puterii clecât în timpuri nor-
male, De aceea şi-a putut da toata măsura în bine,
fără sa producă neajitusurile pe care lipsurile de tot
felul ale personalităţii sale le-ar fi adus în vreinuri
anormale.

Succesorul său, în puterea vârstei, purtând un
mare nume, unind o remarcabilă termică politică cu
o puternică voinţă, era un dominator. Om politic de
mare amploare, dar lipsit de calităţile organizatorii
ale tatălui săU; voluptos, leneş, nepăsător, va pre-
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iO. Gcncrnl Plorescu, 17. Teodor Vflcărcacu, 18, U'itu Malotcscu, 19, CO!DIIC1 l'lllti, 20. NiciiMoscn. 23. Sachc ŞtcMncscu,
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Jlljtocul e ocupat de urmfttonren sceufi; Dr. Saclie Ştcffiuescu cu o foariocă vrea sil sconta cehii prefectului de Ptnhovit de pe
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capul vinovatului, pe caiul din dreaptn iuterviue im\ua generalului Flocescu rare împiedici executarea oribilului plan.

DupS N. M, Conduscu ?1 Ai, Ţsigitra Samurcaft Castelul Pcleşj tu Boabe tic Guttt, nu. IV, Nr, o

zida, va conduce, va domina, dar nu va avea forţa
•creatoare a marelui său părinte.

Guvernarea liberală continuă în acelaş ritm, până
la 29 Decemvrie 1910 când Brătiaiut se retrage.

I)e astă dată Regele chiamă pe Carp, Toate succe-
sele electorale dobândite de conservatorii-democraţi
nu le-au slujit la nimic. Regele nu cunoaşte- decât
« partidele istorice».
• Carp ia guvernul în împrejurări mult mai bune ca

tn igoo. Are autoritate necontestată în partid, difi-
-cultăţi mari politice sau financiare nu-i stau în cale.
Regele îi e favorabil.

Alegerile, abil regisate de Marghiloman, dau majo-
îitaţi conservatorilor cu tot cartelul electoral din-
tre 'liberali şi.Take lohescu.

Carp vine cu intenţii mari, el speră într'o guver-
nare în care-i va fi dat ,să-şi realizeze planurile de o
viaţă întreagă, între altele descentralizarea admini-
strativă,

Ministerul său cuprinde personalităţi de valoare:
Titu Maiorescu, Al, Marghiloman, Nicu Iilipescu, C.
C. Arion, Barbu Delavraucea. Dar foarte curând se
iveşte chestia tramvaielor, care va pune repede ca-
păt guvernării lui Carp,

Societatea Tramvaielor, înfiinţată Î11 1909 de libe-
rali, deschide era «cointeresărilor». Marghiloman, ve-
nind la ministerul de interne, consideră societatea ca
înfiinţată în dauna comunei. Un proces ia naştere;
Marghiloman, socotind că societatea tramvaeior n'are.
fiinţă legală, o declară, priutr'o lege/ desfiinţată. l i -
beralii, ajutaţi de Take lonescu, pornesc o luptă în-
verşunată împotriva Guvernului. Regele, căruia nu-i
plac încordările prea puternice între partide, dă sfa-
turi moderatoare. Carp însă se îndârjeşte. Cuvân-
tările lui violente, repHcele lui usturătoare, aţâţă
focul.

Opoziţia unită se retrage din Cameră, organizează
întruniri de protest, intervine la Rege.
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D. A, STUE.DZA, njjj—191 +
Şef ni par Udului libetal (i8ţ>i), preşedinte
al Consiliului (tSiJS—iSgs, i ţoi — 1305),

membru ni Academici Itomflne

. R Fnyipiţscu, 18(11—1914
Fiuntnş al pATtklutut Couscrvntor, ministru
de r&sboiu (1912 — 1913)1 vajnic luptător

peMm unitatea imUoucilă

Lupta ia un caracter de mare vio-
lenţă. In sfârşit, liberalii dau bătălia
şi pe teren judiciar, nude au multe
posibilităţi, datorită influenţei ce o au
asupra magistratureî. Tribunalul de-
clară legea lui Marghiloman necon-
stituţională, iar în Martie 1912, Curtea
de Casaţie ratifică felul de a vedea
al adversarilor guvernului.

JVa 28 Martie 1912 Petre Carp îşi
dă demisia.

In ultimii şase fini ai vieţii lui mi
va mai avea prilejul sîi-şi dea măsura
în folosul ţării.

înfrângerea lui Carp ia un caracter
dramatic. Bătrânul conducător politic
ar fi vrut să se retiagă în opoziţie cu
tot partidul. Ti tu Maiorescu, prietenul
lui de o viaţă întreagă, primeşte însă
sarcina de a continua guvernarea con-
servatoare.

Marghiloman, Filipescu, Delavran-
cea, urmează pe Carp.

Regele stărue acum ca o înţelegere
să intervină între Maiorescu şi Take
loiiescu. După şase Iutii, la 14 Octom-
vrie 1913, Take lonescu .intră în gu-
vern ca ministru de interne. împreună,
cu el reintră în cabinet Nicu Filipescu
şi Alexandru Marghiloman. Reîntre-
girea conservatoare se făcuse, clar...
fără Petre Carp. Acum însă preocu-
pările interne trec pe al doilea plan.

Peninsula Balcanică era în plina
fierbere încă din 1908—1909, de când
Bulgaria se proclamase independentă,
iar Austria auexaxe Bosnia şi Herţego-
vina. Războiul italo-turc din 1911
sgudue clin temelii imperiul otoman.
I n toamna 1912, Bulgaria, Serbia,
Grecia şi Muntenegrul încep războiul
pentru eliberarea fraţilor lor de sub
jugul semilunei.

Victoriile arm aţelor creştine sunt
fulgerătoare. Bulgarii ajung- în faţa
Constantinop olului, la Ceatalgea. Acum
intervin puterile şi impun întrunirea
unei conferinţe a păcii la Londra.

România mi poate privi impasibilă
schimbarea completă a echilibrului
balcanic. Ea cere compensaţiuni şi

• anume o rectificare sensibilă a graniţei
dobrogene înspre Bulgaria, rectificare
cuprinzând Silistra. Dar marile puteri
nu ne acordă prin protocolul dela Pe-
tersburg, decât o fâşie cu Silistra,
fără nicio poziţie strategică. Nemul-
ţumirea e generală în lumea politică
şi opinia publică românească, Carp şi
Filipescu cer o acţiune energică faţă.
de Bulgaria. Dar, speriată de crearea
unei Serbii mari, diplomaţia austriacă

' \

P. S. AUREVAN, 1833—IQO9

TITU MAIORESCU 1840—1517
l<TUUtaş al partidului conservator, perso-
nalitate complexa şl străluciţii, preşedinte n)
consiliului (1913—1013), intmbru al Acade-

miei llomane

\

TAKE IONESCU, 1858—1953
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a izbutit să câştige Bulgaria, pe care o incită la con-
flict cu foştii săi aliaţi. In Iunie, trupele bulgare
atacă pe Sârbi pe Brogalnita. Acum România trebue
să intre în războiu, cu toate presiunile Vieuei care
urmăreşte micşorarea Serbiei. După treizeci şi şase
de ani, trupele române trec pentru a d°tta oară
Dunărea.

Intervenţia românească e hotărîtoare.
Bulgaria'e silită să capituleze. Ţarul Ferdinaud se

adresează Regelui Carol, cerându-i pacea.
La 17 Iulie, se întruneşte la Bucureşti conferinţa

păcii, ini1 la 28 Iulie se încheie tratatul dela Bucureşti,
România câştigă Cadrilateral.
Dar războiul din 1913 nu-i

important numai pentru câşti-
gurile lui materiale, România
jucase rolul de arbitră în Bal-
cani, dovedise puterea şi in-
fluenţa sa în politica europeană.

In al doilea rând, fapt cu.
consecinţe însemnate în viitorul
apropiat, pentru prima oară dela
1S83, de când se legase de Pute-
rile Centrale, România lucra
împotriva recomandaţiunilor şi
presiunilor nustriaee. Interven-
ţia românească răsturnase chiar
toate planurile monarhiei în Bal-
cani.

Fireşte, guvernul conservator
capătă un mare prestigiu de pe
urma războiului balcanic.

înţelegând situaţia, Ionel Bră-
tiami adresează un manifest către
Ţară, făgăduind împroprietărirea
şi votul universal.

Aşa dar, prin această lovitură
îndrăzneaţă, Brătianu concentra
întreaga atenţiune asupra pro-
blemelor de politică internă şi da un nou impuls
partidului său, devenit iarăşi «partid al reformelor».

Pe de altă parte, pacea abia încheiată, reîncep în
tabăra conservatoare frământările. Carp şi Filipescu
atacă guvernul şi în special pe Take Ionescu.

Regele intră şi el în joc. La sfârşitul lui Decemvrie,
Maiorescu demisionează.

In ziua de 4 Ianuarie 1914, Ionel Brătianu e din
nou prim ministru.

Se aleg în Februarie noile corpuri legiuitoare, Con-
servatorii trec de astă dată înaintea * takiştilor».
Corpurile legiuitoare discută şi acceptă ideea revizuirii
Constituţiei spre a se putea înfăptui împroprietărirea

PETRE
1837

şi votul universal. Dar reformele vor mai aştepta încă
trei ani, căci războiul european bate la uşă.

Asasinarea arhiducelui Franz-Ferdinand, îngădue
Austro-Ungariei, sprijinite de Germani, să deslăuţue
războiul mondial. Ce atitudine va lua România,
aliata puterilor centrale?

Problema era hotărîtoare pentru statul şi neamul
românesc,

Regele, ca odinioară în împrejurări similare, la
1877, convoacă la Sinaia un consiliu de coroană.

Brătianu, Filipescu, Marghiloman—.şefii tuturor
partidelor, întru cât Marghiloman fusese ales şef

al partidului conservator—sunt
pentru neutralitate. Numai Re-
gele, violent susţinut de Caria,
stărue pentru intrarea în războiu
alături de Puterile Centrale.

Către sfârşitul desbaterilor
vine vestea că şi Italia, ca şi
noi aliată Austro-Germanilor,
s'a declarat neutră. Faţă de
rezistenţa tuturor factorilor po-
litici, Regele trebue să cedeze,
Dar încercarea a fost prea puter-
nică, pentru marele monarh.
Vârsta, încordarea., grijile, îi
grăbesc moartea. La 27 Sep-
tembrie 1914, Carol I, Rege al
României, îşi dă obştescul
sfârşit.

Jumătate de secol de viaţă
românească se scursese dela 1866.

România îşi câştigase, sub
domnia lui Carol I, indepen-
denţa, fusese biruitoare în două
războaie, devenise arbitră-a si-
tuaţiei în Balcani, se impusese
Buropei. Lunga epocă de pace,
de stabilitate, de linişte adân-

că, sub agitaţia de suprafaţă a partidelor politice, în-
găduise ţării un progres tehnic şi economic neîntrerupt.
Cu umbrele şi luminile ei, domnia lui Carol I fusese
mare, glorioasă, binecuvântată pentru Ţară.

Carol I nu era un geniu. Dar era un om cu alese
însuşiri de inteligenţă şi suflet; un om calm, munci-
tor, sistematic; un om cu vederi largi, cti voinţă, cu
îndrăzneală la nevoe şi mai ales, un monarh, care prin
corectitudinea vieţei lui, prin simţul demnităţii şi al
ierarhiei, prin autoritatea ce emana din fiinţa sa re-
gească, a dat tinerei dinastii române prestigiu şi putere.

A fost un mare monarh, un foarte mare Rege. A
fost ctitorul României moderne. t)t. fi.
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—• Amintiri delii « Juuiinea » din Iaşi. Hucureşti, 1908.
Ion Pe.lrovici; Titu Maiorescu, Bucureşti, Tip, Bucovina.
Prof. J, Popa-Burcă: Uomftnla i8fj6'—rgofi. Bucureşti,

Tip, Hocec, 1907,
Emanoil Quinezu: Adevărul asupra căderii ministerului

Brătînnu sau llberfllismul şi liiatoria lui in România.
Bucureşti.

Anirei Radnlescu: Cultura juvidică Româueasc-S în ulti-
mul secol. Bucureşti, Academia Română, 1923.

Radu Jiaseiti: Acte şi legiuiri privitoare la legea ţărănească
aiib domnia Regelui Carol (8 volume).

D. ItoseUi Tazcano : I,n Roumnuie et Ies juifs devant l'Iîn-
rope, Bacău, Impr. Ij'Indcpcndnnce, 1878.

Frederich von liein: ^ntliiillungcii uber Dr. Strousberg
unii sein Rumiinischcs Biaeiibalm Unterueiimen, Berlin,
Tip, Eugen Groffcr, 1871,

Gabriel Schăljcy: Istoricul problemei evrceşti din Roinftiila.
Bucureşti, Cultura Ronifiuoască.

Dr, E, Sc/iwartz/eld: Din istoria evreilor. Tmpopularen,
reimpopiilarea şi înteniuiercft târgurilor şi târguşonrelor
în Moldova. Bucureşti, Iţtl, ITuliuiii Kvreilor pămân-
teni, 1014.

Soveja: Titu Mnioreacu. Bucureşti, Cartea Romaiieasea,
Nicolae Soutzo: Memolres. Vienne, Gecold, 1899.
Dimilrie A. Sturăsa : însemnătatea Europcniul a i'eali/.Srii

definitive a dorinţelor rostite de Dlvnnurile Ad-Hoc
7/19 şi 9/21 Octonivrle 18,̂ 7 şi nutoritutea faptului,
îndeplinit executat îu rSOfi de cel îndreptăţiţi. Bucureşti,
Academia Roiuitna, Tip. Carol Ciobi, KJ12.

— 'Tr.ciY.eci de ani de domule ai Regelui Curol I, 1866'—E8gf>
(2 volume). Bucureşti, Ed, Carol Gtibl, 1897.

-4 Acte şi documente relative la istoria renaşterii României
/ (ri volume). Academia Românii, Bucureşti, 1899.
Verax : Iya Roumatiie et Ies juifs. Bucai-est, Tip, Socec, 1903.
General. Teodor Vacaref.cn: Memorii, îu revista <i Cotivor-

biri Literare», 1914—191O,
Baron Jehatt de Wiiic : Quinxe ans d'histciire, 18(16—1881.

. Paris!, Pion, 1905,
A. D, Xenapol: Istovia partidelor politice îu Uosn&uia,

Bucureşti, Albeit liaer Tip., HJIO.
— Nicolae Kret'/.ulcscu, Viaţa şl faptolo lui. 1813.—1900,

• Bucureşti, lîd. Socec, 11)15,
A', Zaharia : Vasile Alexandri, Viaţa şl opera Ini, Bucureşti,

Ed. Al. Stăticlulescu, ronj.
St. Zaleţin:. Burghezia Română.
K. Th, Zingeler: Principele Carol Anton de Tiohcuzolern

Sigmariiigen, tatăl Regelui Carol al Uoiaftuiei, Bucureşti,
U i l 191S,
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PREGĂTIREA RĂSBOIUUJI

Situaţia la moartea Regelui Carol I

Moartea îndurătoare curmase brusc chinul sufle-
tesc al marelui om de caracter care fusese Regele
Carol I. Pus la grea cumpănă între obligaţiile sale
de monarh constituţional şi glasul sângelui unit cu
credinţa jurată în tinereţe steagului german, Carol I
îşi făcuse datoria de rege până la capăt. Cu ştiinţa
lui, Brătianu încheiase, ia 1.8 Septemvrie {i Octom-
vrie) 1914, convenţia secretă care asigura Rusiei
neutralitatea binevoitoare a României, înmormân-
tând astfel tratatul nepublicat, din 1883, cu Puterile
centrale, şi confirmând noul curs al politicei externe
româneşti, inaugurat cu vizita Ţarului la Constanţa,
petrecută cu un an mai de vreme. Omul nu a putut
însă rezista încercării din care regele ieşise biruitor,
şi Carol I îşi clase sufletul în mijlocul poporului său
îndurerat şi îngrijorat de vremile ce aveau să vie
(3/16 Octomvrie 1914).

Sfios, dar însufleţit de o conştiinţă adâncă a răs-
punderii sale monarhice, stimulat de personalitatea
puternică şi fermecătoare a soţiei sale Regina Măria,
noul rege, Ferdinand I, trebuia sa facă faţă de
îndată, unor împrejurări noni. Vremile păreau că
vor cu dinadinsul să grăbească cu o generaţie, înde-
plinirea unei misiuni pe care visătorii cei mai îndrăs-
ueţi n'o hărăziseră în gând decât celui de al treilea
vlăstar al dinastiei. Cu cât trecea timpul, se vădea
că «neutralitatea», proclamată în prima clipă a
chibzuelii, nu va putea fi definitivă, ci, mai curând
sau mai târziu, România va fi atrasă în răfuiala
generală care avea să hotărască despre noua rânduire
a lumii. Ţara, care timp de peste treizeci de ani se
ridicase pe treptele civilizaţiei, prosperităţii şi presti-
giului european cu sprijinul Germaniei, simţea că
în curând va fi pusă la ispita de a-şi răsturna alian-
ţele, de a-şi jertfi prosperitatea şi de a-şi întrerupe
propăşirea, pentru a-şi îndeplini, prin grele încercări
şi suferinţe, misiunea ei istorică.

Curentele opiniei publice

In ţară era, cum s'a spus, o « vraişte mare ». Opinia
publică era frământată de curente potrivnice.

Deoparte erau «antantofilii», marea majoritate a
opiniei publice orăşăneşti şi toată pătura gânditoare

a satelor, însufleţită de nouile idealuri ale Ligii Cultu-
rale. La ceea ce li se părea o răscruce de veacuri, ei
simţeau chemarea adâncă a instinctului naţional şi
manifestau profetic, peste orice consideraţiuni de
prudenţă, voinţa de unitate politică a poporului ro-
mânesc, concretizată în strigătul: «Vrem Ardealul I »
Simţitoare la orice apropiere a Ruşilor de trecătorile
Carpaţilor şi îndârjită de îndărătnicia cu care stă-
pânirea ungurească a Contelui Tisza refuza sa ce-
deze, cu toate presiunile Berlinului, revendicărilor
populaţiei româneşti din Transilvania, această parte
a opiniei publice se adunase în jurul conservatorilor:
Nicolae Filipescu, Ttike Ionescu, Delavrancea şi a
naţionaliştilor: Vasile Lucaci, N. lorga, Octavian
Goga, — prinzând prin ei glas înaripat, la « Dacia »,
pe stradă, în parlament, la întrunirile «Federaţiei
unioniste », ale «gărzilor » şi «ligilor » intervenţio-
niste, care îndemnau guvernul să nu piardă «mo-
mentul favorabil» acţiunii.

De cealaltă parte, sta rezistenţa cugetată a «ger-
manofililor ft. Puţini, dar aleşi, ei reuneau aproape
toate vechile cadre guvernamentale conservatoare
părtaşe politicii Regelui Carol I: Carp, Marghiloman,
Maiorescu, pe basarabeanul liberal Stere şi câţiva
socialişti militanţi, duşmani Rusiei. Conştienţi de
puterea militară a Germaniei, neamatori de «aven-
turi e şi temători, în caz de înfrângere a Puterilor
centrale, de o expansiune intolerabilă a slavismului,
aceştia doreau ca România să păstreze cel puţin o
neutralitate binevoitoare Puterilor centrale, până în
momentul-—• pentru ei neîndoielnic—Î11 care aceste
puteri, învingătoare în Răsărit, ar fi asociat-o la
marşul lor triumfal asupra Kiewului, pentru desro-
birea Basarabiei. Cât despre idealul naţional, unii
din ei — aprobaţi la început, pare-se, chiar de unii
antantqfili ca Filipescu,—nu se sfiatt să-1 nădăj-
duiască realizat mai târziu, sub forma « Marei Austrii »
preconizată de Aurel Popovici: intrarea României
întregite într'o confederaţie dunăreană, sub egida
Habsburgilor.

Ecoul fiecăruia clin aceste curente potrivnice era
fireşte amplificat de sprijinul, nu todeauna desin-
teresat, al diplomaţiei ţărilor pentru care milita;
deoparte Contele Czernin şi Von dem Busche, de
alta Blondei — curând înlocuit prin Marchizul de
St. Aulaire—şt Poklewski-Koziell.
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Politica lui Ionel BrăHamt

Strâns între ei ca între eiocau şi nicovală, cople-
şit de răspundere, îngrijorat, iscodind evenimentele
spre a le desluşi cursul, complinind prin dibăcie ceea
ce nu putea împlini prin forţă, — la cârma: Ionel Bră-
tianu. Ivi măsurase toate riscurile unei acţiuni pe
care o dorea, dar pentru care nu se simţea gata.
îşi dase seama de greutăţile urnei campanii dusă
împotriva acelora, pe ajutorul cărora se bizitise până
atunci toată înzestrarea militară a ţării. Dar şi de
primejdia de a se găsi, la pace, alături de învinşi. Mai
ştia, din tradiţia politică a părintelui Hău, cât se putea
bizui, la biruinţă, pe credinţa aliatului dela Răsărit.

De aceea, pus în dilema
politicei noastre milenare,
Brătiaim încercă să o
rezolve în sens tradiţi-
onal: amânând soluţia,
pregătindu-se şi nego-
ciind,

Brătianu negocie deci
oxi reprezentanţii înţele-
gerii—prin mijlocirea nu
totdeauna, binevoitoare a
Rusiei — mai întftiu re-
cunoaşterea obiectivelor
politice ale răsboitilui ro-
mânesc şi garantarea rea-
lizării lor, în cazulisbândei
comune. Apoi, negocie
condiţiile intervenţiei mi-
litare a României, opu-
nând planului francez —
care preconiza (ca şi Ge-
neralul Averescu) o acţi-
une ofensivă către Sud
împotriva Bulgariei •—un
plan al lui, care combina
ofensiva română spre Ar-
deal, cu un ajutor defen-
siv din partea Rusiei în
Dobrogea; închipuiri-
chi-şi, mi se ştie de ce,
că Bulgarii mi vor ataca
România, O acţiune aliată, simultană, pe frontul
Salonicului, era prevăzută de altfel, pentru a ză-
dărnici orice veleitate agresivă a acestora.
' Negocierile înaintând greu şi cu intermitenţe, Bră-.

tianu lăsă să treacă momentul dela Lemberg, intrarea
Italiei în răsboiu, a Bulgariei şi a Turciei, sdrobirea
Serbiei, ba chiar şi ofensiva lui Brusstiow din pri-
măvara . anului 1916, fără a se hotărî să intervină.

Folosind însă mijloacele pe care i le punea la dis-
poziţie un împrumut intern şi doi ani de recoltă
bogată vânduta cu preţuri mari, se trudi să înze-
streze oştirea cu material nou, pe care însă Aliaţii,
neîncrezători, refuzară să i-i livreze, înainte de a-şi
fi hoţarît sensul intervenţiei,

închis. într'un mutism absolut, « Sfinxul» — cum
îi plăcea să i se zică —îşi închipuia, nu fără oarecare

lONEI, BllATIANu

naivitate, că-şi poate ascunde jocul de privirile pă-
trunzătoare ale abilului Czerniu, rămas în ţară
anume ca sa-1 iscodească, după eşecul primei sale
misiuni, aceea de a sili pe Regele Carol I să respecte,
împotriva sentimentului public, tratatul de alianţă
din 1883.

Treptat nisa, neutralitatea binevoitoare a puterilor
centrale se transformase, şi România se opusese
trecerii pe ascuns a trupelor şi numiţiunilor germane
spre Turcia. Czernin nu putea să nu bage de seamă
acest lucru, cu toata reacţiunea hotărîtă a guver-
nului român, care desarma.se de asemeni şi câteva
unităţi ruseşti rătăcite în retragerea din Bucovina,
pe pământul românesc.

Intrarea în răsboiu

In curând însă, per-
spectiva de a vedea pre-
luugindu-se răsboiul de
uzură şi presiunea ger-
mană tot mai mare asu-
pra Vefdumimi, siliră pe
aliaţi să vorbească ferm
lui Brătianu. O notă a
comandamentului su-
prem francez, trimişii la
începutul lui Iulie (6/19),
îi ceru să răspundă cate-
goric dacă e dispus să
intervină imediat —«a-
cmn, ori niciodată» zicea
nota —- sub sancţiunea de
a nu se mai garanta Ro-
mâniei nici unul din avaii-
tagiile făgăduite mai
înainte, Strâns cu uşa,
Biătianu se hotărî, şi la
4/17 August 1916, semnă
cu reprezentanţii aliaţilor
tratatul politic prin care
România se alătura îm-
pătritei înţelegeri, luân-
du-şi angajamentul sa
intre în acţiune cel mai
târziu până la 15/38 Au-

gust. In schimb, aliaţii garantau României satisfa-
cerea pretenţiilor ei politice, în caz de isbândâ
comună. Hotarul ei era împins virtual până la
graniţele etnice ale neamului, la apa Tisei, cu ex-
cepţia unei mici porţiuni de pământ în faţa Belgra-
dului şi a unei fâşii de-a-lungul acestei ape, dela
vărsarea Mureşului, la 4 km mai sus de vărsarea
Someşului, trecând pe la 6 km la răsărit de Debreţin.

In aceiaşi zi, Brătiaim senina convenţia militară
care fixa amănuntele acestei intervenţii,

Conform tradiţiei constituţionale, Regele I<verdi-
nand convoca în ziua de 14/27 August, consiliul de
coroană, Trecând peste şovăielile minorităţii ger-
manofile şi peste împotrivirea dâr?,ă a lui Carp, —
care, protestând că Holienzollernii nu pot fi învinşi,
îşi atrase din partea Regelui memorabila replică:
«Am învins deja pe unull» — consiliul se declara
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pentru intervenţie. Seara, Regele hotăra mobilizarea
armatei şi România declara, în mijlocul eiitusiasrnulni
general, răsboiu Austro-Ungariei. A doua zi, Ger-
mania declara răsboiu României.

Organizarea armatei române

România mobiliza 1.083.000 oameni între 18 şi
45 aţii, adică 15% din totalul populaţiei sale. Din
aceştia, 833.758 cu circa 18.000 ofiţeri alcătuiau
unităţile militare, din care 562.000 erau trupe active
.•ji circa 270.000 servicii şi etape. Restul de 416.000
reprezenta contigentele 1917—1918 instruite în ve-
derea constituirei de uoui unităţi pentru umplerea
golurilor. Armata era alcătuită din 378 batalioane de-
infanterie, 299 baterii de artilerie şi 104 escadroane
de cavalerie. Ea dispunea de 281.240 cai.

Organic, armata română se compunea din 2 di-
vizii de cavalerie (roşiori) şi 5 brigăzi de călăraşi
ataşate corpurilor de armată, precum şi din 23 di-
vizii de infanterie. Din acestea din urmă, numai
zece erau divixii bune, provenite din vechile divizii
active, încadrate şi echipate complet *). Cinci erau
divizii mijlocii, provenite din prefacerea vechilor
comandamente teritoriale, mai slab încadrate şi ar-
mate 2), Iar celelalte 8 erau divizii slabe, în curs de
formaţie, compuse mai ales din miliţieni, fără tunuri
cu tragere repede şi fără arme automate. Artileria
grea (129 guri de foc dela 105—210 mm) scoasă
din forturi şi făcută amovibilă prin mijloace de
ocazie, era încă în curs de constituire 3),

Planul românesc de operaţii

i) Plecare cu 3 brigfizi infanterie ti 2 regimente pe 3
batalioane, şi 1 regiment de vânători, cu 6 mitraliere şi
o baterie de însoţire de fjccnre regiment; şl o brigadă de
artilerie .1 a reg. pe 3 cMvizioane cu 2 baterii fie 4 tunuri,

a) Numai 1 brigăxi infanterie a a regimente cu 2 mi-
traliere de regiment, şi 1 regiment de artilerie pe 2 dlviztoune,

s) Pentru alcătuirea amftnunţită a armateiromfme în timpul
ritsboiului mondial, vezi studiul consacrat armatei române.

Din punct de vedere operativ, forţele româneşti
erau împărţite în patru armate operând pe două
teatre de răsboiu. Pe frontul de Nord şi Nord-Ivst,
operau Armatele I-a, a Ii-a şi a IV-a, desfăşurate dela
Calafat la Dorna, dealungul arcului carpatic, în ve-
derea acţiiniei ofensive în Transilvania. Pe frontul
de Sud, opera defensiv Armata a IlI-a, desfăşurată
dealungul Dunării şi graniţei dobrogene, unde tre-
buia • să coopereze cu două divizii de infanterie şi
una de cavalerie ruseşti, trimise în ajutor conform
convenţiei militare.

Misiunea primelor trei armate era să înainteze
convergent spre valea Mureşului, reducându-şi astfel
frontul, în vreme ce Armata a IlI-a trebuia să facă
faţă unui eventual
atac bulgar,

Odată atins pri-
mul obiectiv, îor-
ţele degajate prin
scurtarea frontu-
lui ardelean ur-
mau să fie în-
toarse spre miază -
zi împotriva Bul-
garilor, îu caz că
aceştia ar fi exer-
citat o presiune
mai puternică, sau
sa deslănţuiasea.
un atac hotărîtor
în direcţiunea Bu-
dapestei , provo-
când prăbuş i rea
frontului inamic
răsăritean. I;IÎNIÎUAI,TJJ,
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AL ROMÂNIEI V "

y'"-- \[\A.RUSA

--•-Oireciii dtatac J

In concepţia planului românesc, armata ro-
mână trebuia să deschidă căile Ardealului ca o
poartă. Armata I constituia pivotul mişcării; cea
de Nord, aripa mişcătoare. I,a centru, Armata a
Ii-a trebuia să ţină legătura între ele. Apărat de
obstacolul natural al Dunării, frontul de Sud era
prevăzut numai cu trupe de acoperire, în sprijinul
cărora stau însă gata să sară, la nevoie, rezervele
de armată menţinute înapoia frontului, şi rezerva
generală constituită în jurul Bucureştilor*).

l) Itepartiţlrt armatelor româneşti, la începutul ritsbo-
lului, ern aproximativ următoarea.:

Frontul de N şi N, V,

Divizii

i, I I , 13, 23 (a) ( i i )
3, 4. 5., 6, (21) (32)
7, 8, i + , 2 Cv.

(io) (rs)

17+ î Cv.

Pronlul de S,

Armntu :

IEI Gr. da Vest
Cir. Central

: Gi% 13 ob rog ea

Total

•20

ic, ia, 1
17, 9, io

Cv.

Oameni

134,000
127.00a
108,000

51.000

.120.000

Oameni

19,000
51,000
72,000

1.(2,000

Pe /fontul de Nord şi Noyd-Est
Armata I-a, deafîtşltratft doia Calafat la îsvoarelc Arge-

şuhii; cuprindea grupurile ele acoperire Dunărea şi V&raio-
rova (Biv. r}; acesta din urmă devenit mal târsslu, grupul

:Cema, Apoi grupnl/i«, (Div. 1 i)şi grupul Olt-Lolrif-{V)iv. 23),
având iti rezervă: DIv, 2 hi Strehaia pe Motrti, Biv, ia
la Carbuneşti pe Gilort şl Div. 13 In Călimaiieştt pe Olt.
Cârtleml Qirmatci era la Crniova.

Aftnnla ff-a, concentrată între Câmpulung şl Vfancen,
cuprindea grupurile: Brttn (Dîv. 3), Predeal şi Predeluş (Div.
4), Braiocea şi fabla-Bitfii (Div. 5J, Buzău şi Puina (Div. 6),
avAnd în rezervă diviziile nou constituite cu. elemente luate
asupra celorlalte: 21 şl 22. Cartierul urmatei era la Băicoi.

Armata- IV'-a (Armato <le Nord), concentrata pe graniţa
Moldovei, cuprindea grupurile; Oilttz {Div. 8),GIiime$ şi Uz
(Div. 7), Bictia IBg. 4 mixta), Bistriţ a şi .Bîstricioara (Div.
14}, având tu rezervă Div, 2 Cv, la Oneşti, Bg. 4 Cv. la
Piatra şi 3g. 38 I la Bacău, iinde era şi-cartierul armatei..

Contra-măsurile puterilor centrale

Cu o hmă înainte de intrarea României în răsboiu,
ha chiar eu o săptămână mai înainte ca Brătianu sa
fi semnat convenţia militară cu aliaţii, comandamen-
tul militar al Puterilor centrale, informat la tiuLp de
agenţii săi diplomatici despre cele ce se pregăteau,
hotăra în conferinţa militară dela Pless (16/29 IuHe),
planul de acţiune împotriva României.

In executarea acestui plan, Aitstro-Ungaria con-
stituia în grabă, cu elemente de completare, în
flancul drept al armatei a VH-a (ICoewess) — care
apăra contra lui Bmssilov trecătorile Carpaţilor
galiţicni — o ncmă ruinată (I-a) sub comanda gene-
ralului An von Straussenberg. Această armată tivea
misiunea sa se retragă luptând, spre poziţiile dinainte
pregătite în văile Mureşului şi Târnavelor, hi două
grupuri: unul la miază-uoapte, cu faţa spre ră-
sărit (Motge.11)l), altul în jurul Sibiului, cu faţa spre
miază-zi (Staabs)a), legate între ele priutr'un corp
întărit de cavalerie (Schme'ttow) 3), In acest timp,
Germanii concentrau în grabă două armate, cu
elemente de mâna întâi, aduse de pe alte fronturi:
una germano-bulgaro-turcă (a IlI-a) la sudul Du-
nării în regiunea Rusciuk-Varna, sub comanda ma-
reşalului Mackensen, vestitul«spărgător de fronturi»,
alta geimano-anstro-tmgfiTă (a IX-a) în Tiansilva-
nia, în regiunea Deva-Cluj, sub comanda mareşa-
lului Falkenhayn, luat dela comanda suprem Ti a.
armatelor germane odată cu intrarea României în
răsboiu şi însărcinat să repare o situaţie de a cărei
neprevedeie era învinuit de conducerea Germaniei.

Pe frontul de Sud

Armata, III-a, înşirată dtin Calaîat la mare, dc-îi-iu«g«l
Dunării şi graniţei dobrogene, cuprindea:

Grupul de Vest, în Oltenia (Div. 20, lig. 1 şi 41 mixtă).
Grupul Central, tu Muntenia, cu detaşamentele; Alexan-

dria (Div. 1 Cv,), Giurgiu (Div. 16) şi Prundu-Bellu (Div, 18),
Grupul de Est, în Dobrogea, cu detaşamentele: Turlitcaia

(Div. 17), Silistra (Div. 9) şi Dvhrogea (MedglcUn-Bnzargic:
Biv. 19). Cartierul armatei ora la Bucureşti,

In rezervă generală, Marele cartier (Bucureşti, ripoi
Periş) nvea Corpul V, compus din Div. 10 la Glictgani
şi Div, r5 Ia Crevadla,

l) Compus din Div. 6r şi Div. 7r A. U.
E) Compus din Bg. 143, 144 şi i 4 5 mixte A, U.
a) Div, 31 Honvezi şi Biv. 1 Cv, A. V.

REPARTIŢIA FORJELOR
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RÂSBOIUL PENTRU ÎNTREGIREA NBAMULUI

PLANUL DE RASBOIUAL
PUTERILOR CENTRALE

da Unila[i descoperire
Oî> Masse şi dirocjre de alac
>="£>0pera|ii ulterioare

Armata de Sud urma să atace prin surprindere
România, prin Dobrogea, imobilizându-i rezervele
şi zădărnicindu-i veleităţile ofensive în Transilva-
nia. Ea trebuia să progreseze apoi spre Miaza-noapte,
până, la gurile Dunării, Armata IX-a trebuia să
atace în Transilvania, cu faţa spre Răsărit, Profitând
de fixarea rezervelor româneşti, ea trebuia să oprea-
scă mai întâi înaintarea armatelor române din Ardeal
şi să le respingă pe vechea graniţă. Odată ajunsă
aci, ea trebuia să treacă munţii Vrancei pe urma
Românilor şi să coboare în lunca Şiretului, spre a
se întâlni cu Armata Mackensen în regiunea Gala-
ţilor, In concepţia comandamentului suprem al Pu-
terilor centrale, armata română din Muntenia trebuia
să fie strivită şi nimicită în braţele cleştelui format
din cele două armate duşmane, ce se închideau asupra-i.
Odată acest prim act încheiat, armatele puterilor
centrale trebueau să se regrupeze pe linia cea mai
scurtă, a Şiretului şi, atacând simultan prin sudul
Basarabiei şi prin Bucovina, să strivească în al doilea
cleşte, rezistenţa armatei române din Moldova, des-
chtzându-şi calea Odessei şi a Kiewului,

însemnătatea intervenţiei române în răsboiul mondial

Era, cum se vede, o campanie de nimicire a ar-
matei române, concepută de inamic după toate
regulele artei militare, pusă sub conducerea celor
mal destoinici comandanţi. Ea îi era impusă de
nevoia tactică a scurtării frontului şi de nevoia
strategică de a pune mâna pe grânele şi petrolul
României, indispensabile aprovizionării unor ţări
sleite în lupta dusă de doi ani împotriva lumii
întregi. In ochii comandamentului militar al pu-
terilor centrale, frontul românesc devenea deci teatrul
principal de operaţii al răsboitdui mondial şi din
această pricină, el suspendă orice iniţiativă pe
alte fronturi. Se lămureşte astfel, rolul esenţial
jucat de România în istoria răsboiului mondial. Î a
limita eforturilor impuse aliaţilor de răsboiul de
uzură, intervenţia României a descongestionat ce-
lelalte fronturi, atrăgând asupra ei totalitatea re-
zervelor inamicului, Ea a dat astfel Aliaţilor ră-
gazul să se refacă şi să răpească Puterilor centrale

iniţiativa operaţiunilor pe acele fronturi, Aşa că, cu
toate decepţiile primei părţi a campaniei româ-
neşti, şi cu toată schimbarea ulterioară a împreju-
i arilor, Ee poate spune că intervenţia şi jertj'a Româ-
niei au fost, într'un fel, holărUoare amtfra măriei răs-
bonthii mondial.

ÎNCEPUTUL CAMPANIEI DIN irjrG

Ofensiva română din Transilvania

încă din seara zilei de 14/27 August, trupele du
acoperire româneşti, concentrate de mult aproape
de graniţă, ocupau defifeurile prin surprindere, în-
lesnind astfel grosului, trecerea munţilor. Informat
de slăbiciunea trupelor inamice, Marele Cartier ho-
tărîse în ultimul moir.ent, strămutarea zonei de
concentrare, dincolo de Carpsţi.

Trei zile mai târziu, 12 divizii româneşti eşiseră din
trecători, aruncând înapoi ariergardele inamice şi
înaintau în câmpia Transilvaniei, primite cu entu-
siasm de populaţia românească a provinciei.

Operând pe văile adânci ale Cernei, Jiului şi Oltului,
depărtate cu zeci de km. şi despărţite prin masive
muntoase inaccesibile, neprielnice legăturilor tactice,
Armata I înaintează în trei direcţii divergente, pe
văile Cernei, Jiului şi Oltului ').

') La Apus, Gritjiitl Ccr-na (Div. I G-l Dragalinn) atixeă
poziţia Inamică de pe muntele Aliouului, apăraţii de Col.
Fiebich, o cucereşte şi ocupă Orşova (22,8/4,1)), întâmpinat
de grosul Brigăzei mixte r.|5 A. U. (Col, Szivo) sosit în
ajutorul inamicului, Grupul Cern a se opreşte întărindu-se
Ia Sud de Mehadia.

I.,a centru, Grupul de Jiu (G-l Muică) compus din
Div. 11 (Col, Cocorăscu) şi având Div. 12 în rezervă^
alungă elementele înaintate ale Brigăzii 144 A. U. {Col,
Berger), care încearcă să apere ieşirea de Nord a defileului
Surduc, ocupă basiuul Petroşanilor (25.8/7.9) şi pătrunde
pe valea Streiulni în defileul Merişor. Aci, este întâmpinat
de detaşamentul Sunkel, compus1 din primele elemente
ale Armatei a IX-a, în curs de debarcare în regiunea Dcva-
Cluj: Corpul alpin bavarez-şi Div. 187 germană, eare aleargă
sil-i oprească înnintarea spre Haţeg, înaintare care ar
putea deveni primejdioasă pentru concentrarea inamica,

I,a Răsărit, Grupul Qll-Lolru, devenit mai târziu Corpul
de OU{ General Popovîci), compus din Div. 23 (Col, Castriş)

• ÎNSEMNĂTATEA INTFflV£NTIEI ROMANE t l f c t t t t f l j
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lî.VCICLOI'ICUXA ROMASU',1

Vh'-^.ii'-it >ii con.^titue înaintării rumârteşti un
irvv,U;U m;ii -»Vul, si temător m nu fie întors de un
j,umk v.:iiit pe nwişteptate iliii-spro Caransebeş,
tWm ralul Cnîa-r tzitii sîi st- angajeze cu grupul de
Iui M.V. dt-partf, către Huţvg, (ÎL- unde ar ti putut
îm-mnU vulc.i inferioara a .Mureşului, cum avea
<,i4m <U:k Mau-k- Cartier; ci ^e întăreşte la ieşirea din
.iviiWul Mtti<fiî. l'eutcu. motive de acelaş ordin, el
v.n mraxjv^â'siiu Grupul • !<:• Olt în nmtiţii Cibmului,
<>ri ^>:r' v;.tlf.i r^h^ului. fi ii opreşte defensiv ia
*;tt.t Sibiului.

in timp tx- Anii.it:i t «ipt-ra altfel h stănga dispozi-
nvalm-.-k-u-iv r.iii;aii.;.-L', l:i centru, diviziile destinate
-,\ .̂:j.-Ţitt!'.- .iniut.i ll-n, pătriiiiîc-aerâ convergent prin
îrî.i.Jitunk- care leiigâ .Muntenia de Ţara Bdrsei şi
i!s.ii!;t-.m s-pre valva Oltului mijlociu, alungând din-
tuinu-.i :>..r truiu. i l

Ot j , g
de acoperire ale Dîv. 71 A . U 1 ) .

1 Jltaliii iK'l.t C''»ţi î " s|tr«.- l '
j , pe

t i ; In t i m p ce, pe drea-
easii, iii viilea Sariului,

•ti A. V, ţliarwiek) la Bolta
,. - .-i- - "1 câmpia Slliiului. Ocupând Vtş-

ttmsil -ii Talnui-is, Cfiipiiî tic Olt se desfăşoară pe stânga
pita* IiRĂjiniriîi Orl;it, şi pe dreapta până pe înălţinifle
M « tlrtpMît. vaU-a Oîmîat cit Hârtihaciu, tiincolo «le Avritf,
taspî* S.kM:;t-s.>VîimV>ii:a, UG'îeintîînejte Div. 51 de Hoîi-
vtn • tan.stky., 4Mre .'.cc.jKră (ifli.ucarca trupt'lnr Armatei

Cs Hraervn- »!? *ret<ir. Arm.iU I dispune de ]Jiv I Î ]a
CîfîVîîiwţfi, 12 tsjrsrva gtupu!ui,ie J iu; ije l ) j v . i j ' j a Cil-
iiaitotţi, riî-zeri-4 fsiîâiu! fnl^ita la aripa dreaptă a
O-îfvaîaî.!? OH şa ..1« ÎJivv in, car* acoperă Dunărea. Iar
#a rs-tcrva >le.arn(.DS.-â. a.re î>iv. * la Strehaia.

t • . ' t t ^ ' * ' l)ii'' ?"'* r o I l i 5 n 3 ti'-c«se prin pasul Bra-
•'Ktlarţi ajmisise la Şercaia.

L1 p*î înamscisl care încercase
. Iimiţutm, cicupast lira9.0vut fiij/ig.Sl
W l 1 - ^'^ 'Ireapta, T«îv. 6-a dclmşase

•Si. fihcsrplie şi se apropia de
•i Stptemîîrit) (k'noralnl Avt-

I«v.
îj. in

. I>*

ak. s,K

ia

•fi :
«ii, £.iî

s-criii Oltului.
prin nasul liratocei
a ,le l)iv 2 1 " care

K v . , , . a j , ftiv_ ^ a î m r e «

tart „lîjcaw aripei ocolitoare
armata, pe lângă Div. ţ.u,

ACOPEHIRUA G

La aripa dreaptă a dispozitivului românesc, A r m a t a
de Nonl (General Presau), care avea înaintea ei
Div. 61 A. U., debuşase din Carpaţii Moldovei p r i n
văile Ghimeşului, Uzului, Trotuşului, Bicazuliii ş |
Bistricioarei, în văile superioare ale Mureşului şi
Oltului, perpendiculare pe linia ei de înaintiire, şi
ocupase câmpia Secuilor. Se oprise aci pentru a. se
regrupa, apoi pătrunsese pe urmele inamicului, în
munţii Gurghiului, Harghitei şi Barotului, u l t i m ă
bariera care o despăitia de văile Tâmavelor şi M u r e -
şului mijlociu, căile fireşti de acces spre inima T r a n -
silvaniei 1).

Armata II-a mai dispunea şi de Div. 21-a adusă delii I lAicnl
la Braşov,

l) I.a stâuga, Div. S-a (G-l Pătraşcu), cucerind *n\iiL-
tele Şaudor deschisese calea Oltuzulul HW, a -z-~n tic
cavalerie şi care ociipase Târgul Secuiesc. Iţii o b l i c a ş i !
apoi spre Nard-Vest, pentru a coopera la învăluirea M e r c u -
Tei-CiuculHÎ, atacată dela Nord şi dela Est, de Div- 7-u
(04 Istrati) cart debuşase priu văile Uzului şl Cîli lmi;-
şului.

Mai Ia Nord, Brigada 4-a mixtă, străbătuse pasul Blc i i -
îMlai şi ocupase Glieorghieuii, în timp ce la extrema d r e n p l f i ,
Div, 14 (G-l Parascliiv Vasilcscu) făcând legătura cu ii
în. mgiunea Dorsiei, înatntase'n munţii Călimnut pri:i
Bistriţei, ocupând Tulgheşul, Borsecul şi TopJiţa. I u in{.n
acestei situaţii, inamicul încercase sâ reacţioneze^ î n t o r c â n d
priu valea Dornei, fluncul Div. 14-a, dar luigenren Iul
fusese observată şi oprită la timp de trupele rouinnoşt l .

MUNŢILOR
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Contra (ilensiva lui Macltenscn în Dobrogea

Iu timp ce armatele româneşti îiniiiitiut astfel victo-
fioase în Transilvania, Bulgaria--oare şovăise un
moment — declara răsbohi României şi Muckeusen
•primea delii Marele Cartier german ordin să atace
imediat, prin surprindere, în Dobrogca. Obiectivul sau
era să înfrângă armata română înainte de sosirea
ajutorului rusesc1).

l'e rund aripa lui dreaptă ameninţa lin/.arj.;ieii[,
apărat cu şovăială de Div. i<)--a, ((î-l Ariţhirwcii),
jţrosul forţelor ataca, la stânga, Tnrtuc;iiti.

L) Nn este bjuu lftmurit ducii sovillulii Hul^mlci a fcist
(provoiuilil di: dUlcilIUiţilu Interne eiîijimnti- de ulm-

lo rusboiiilui, do tui) mii «A 1'nterllc ceul.rnli', i:u cure nu
llulfţarlii, vor eşl îtivlusi; citit rilsboln, uri de în-

Hrljorareib cil jmldnţli bulgari vor refu/u sft MC butii cu
Ruşii, fru^i du niH.sfl. şl do lujji;, s;i pruti'Cîtori scriituri ni
ţîirii lor;—Hfin ducii mi u'n fost deefit o iii<iiu:vrfl. diplo-
llliilicu, (Icsi.illllUi Hii îllşrlc vJMlJ''"tIL T-Ldllllinieî.

Coiidunltorii du ntiiiicl al Kiilgiirid nu îiH!iM'«!iit, mai
•Lâmin, sil iicrwititc/.i' îdtiniit ipi>tt:ziS t U Î Î I
pi-imui miniştrii huleai', Knitnrtliivoff,
Rdiuiliiid la Hiifiu, pro^mu'i'l «tt 1 HC-
piicuru cu Rusîu; vA puţuri K; inli'lcK
onrccaru ofurtu Buljînriel iţii oii fţi'iiiM'nlH hminlci luiirtn-
I*IHC«I! în iiiuincirlilu lor, ffirii înconjur, tKilfHruiiţt» efi tiuinui
privitoarei lit refuzul do n tu: hatu ui wiUliiţilnr buljţurl,
împotr iva Ruşilor, H'LI dovutllt iiwuti'tncliitit, Nii-t oxclu.i
r.u «CL'a.stil tonmil sil fi î n t n i t jiriutru motivolu curu au
dt:tt :nuiuat l'uturllu (•uiitritli! sfi uliire Kuiiiânla, jjriu l)o-
h u , liinliitt: du HOHiren trupelor ruseşti.

,
i;«Ur ÎUMÎI, cil

in i i l i s tr l i l i i i
iHHiiLHvil O ÎLII-
făciW(;ril cli inr

InEăţ i şarea U'ietmlvii era fi iar le favorabilă n u n i ; itac
b u l g ă r e s c . A]]|o])ii.'iTii liniei de rocadă : U n s n i u ' ,
Ua/Cgrad, vŞiimla, V a i t i a şi ('iinvcim'ii|ii d r u n m r i l u r
ce d u c din acesU- i i n l u - spic cele hvi p i i u t i v de
a p ă r a r t ' alt' d i s p o z i t i v u l u i n u n a n c s r : Tmiuci i ia , Sili-
« t r a ş i Hn/.argie, iiţHV.Hic iu uuj'Jiiuili-Cin^iv, |u-riniffiiii:
i ) c u i u v i i t r u r e a r a p i d a ;i loi (vlur inamici ' in jiu ui or ini •
ruin d i n cele donii j m n e l e inai i i la lc ale .uv . in i dispo-
zi t iv (Tnrtucsi ia ^i lia/.ai|',iciil) :;<i .'.) niLpiidiiimst
oiiesuvi inl:enu:ţ;li ti f-ţnipuiilni nnuuneţili piin i/o
la ica Silitttrci, C h i u i fiin'i a d i s p u n e <\v Un\v s»iijii-iinau-
nuuierii'C'jil.e, un e o m u u d a n l abil puicii deci n-ali/.;i Iu
ori a i iiiDiiicnl, ]n: n i v u t front, miiiiai juin j in 1U-ji iii- î
lor gri!]>aiv, o su]n:r inri la l :c ( 'ovârşiloait ' de mi j lnacc
în p u n c t u l ales p e n t r u a da loviturii . ,Şi Mitcki'iiKcii
era ]iren abil spre a nu profita de această situaţie l ) .

' ) I n iifHi'ii D i v , ii i J - I L luilijiiril, inţ i irat i l pu l i u n ă r c ih-ln
V k l i u IJL R u s o i u c , — A n i m t i i I I U n lu i l f ţanl u i i p r l i i d e u u n
y r u p o f o i i s i v co iH'L ' i i t ra l Iu l i

M l T H A U l i l U i I,A ATAC

I.ii stăui'tt g r u p u l u i i l c i t tac, pi- d r n i u i i i M c c e rniivri ' i ' ,
d e l u R u s i ' l t i e ţii R n / ^ r m l spre. T n r h i c i i i u njirunl.il di ' H l v .
ry-n î ' o i n f u i c i i s c a ( n i l m l u l , ni .'•) butev i i ) , ernii c o n e c i i t r a l : ! 1 :
(U' l ;aş i imt L i i lu l I l i i n n u c i s t r l u ( i l iatnl , , | m e , ?,ii ) I m l i ' i l i ,
Iu T f t n v i » yi D i v . ,|-u luilfuil'il 1'1'CHIUV ( l y lmta l , , c u ,: |
b i l tcr l l ) l a Itulb i i iu ir . ' l ' n t a l : iK butul . , .( ivic, t;i •.:'/ bat i-r l l ,

l.a dioujita, v\\ U\\a. « p r u UuxtifiţtuiiL upAritl, d e ţ l l v . Ut-u
i, (TI ) b u t u l . , i i'HC '.j\ 7 l ial.crli), ci IUI e n i l c c i l -

i d i n D i v l / i i i fi-u biiliţiiril V i i l ln (H butu l . , c u h
,';l dr ' lnş . i inr i i l .n l K iiliihi'ilj'icl' -.| Im Iul.

c u _( ImUi-ril), r a r e u i ' o p i T e u i;uiul/,riiinu V a r u c i (H Imt i i i ,
olt :\ bate. i ' i l j , T i i h i l : j n b u t u l . 1:11 i > b a t e r i i .

t n i t i i : l j i
Imterll) Iu ln&

_( ImUi-ril),
\\ liiiturl

INAINTAUISA IN T « A N . 4 [ r , V A N l A

l.a r.fulnt, \w d r i i i i u i r l l c i'<> illlt: [u l i i Ki imAil lnr iji A1-11-
drmlitr Hpre K i l i s t n i i i ] i j1ni t i ( d<( U t v . <I-II l'uinAuii fiţi litil.nl.,
1 o s c . î l f/ Imtert i ) , l l i \" . i-u l iulfţi inl S o f i a nl:n HKla nft i n -
ti ' l 'vi l l i l 1:11 Hi-iimil {li l i n t i l l . , .| i'Si'. ;ji l y I I I M I T I I ) , fir cunj i i '-
rrtud i:u l lrij;, 1 (ii I m l m l , :ji i r I m l r i l i ) r n i i n ' i i l r n l A In I l i i r -
şitvi i , In t i t iuml T u r t i i w i H | « ' Iu I ţ a t ; fiu in i | i l r (1 i r i lnd i'ii I lr i j ;,
.(-11 c o l l e . e n t i ' d t n Iii K f i i n â i i l i i r , i i i t c r v i ' n ţ i n ]»iv, H)-a vi!-
inân. î i u s p r i j i n u l i ' r l i i ţ i l u l u c n t r ; in l i n i p c e d r c i i p l i t i.'l
(IH-Iundu -.>,.n v u H w u l . V i i l A Ui S u v v l ) , n t u r i i m l SiU;,lri i )»• In
S u d oftnti i MU i tno l i l l i i ' . e/e 111 nrcsl : Mci'lnr Miv, n n-u, r i tm Aiul.

T o t l a L'i'lltni, (Iar m u l Iu d r c u p t i i , H l v . 1 c i iv i i lcr l i ; Inii-
il e r a i ţ a t u Hil o]n;i't ' j!c d c c i p o l r i v r t i l e fcmi l v i ' i l t tr S i l i ^ t f a

pr in K u r t b i i i i i i t , npri! u î t n | i l c i l l i ' a i'oDjii'i-arini t i l v , n-ii r o -
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Bătălia deîa Turtucaia

Amenajată în cap de pod şi destinată să slujească
drept "bază de operaţii în cazul unei ofensive române
către Sud, Tuitucai'a rămăsese un punct înaintat,
expus învăluirii, după adoptarea defensivei pe acest
front. Lipsită de comunicaţii peste Dunăre cu malul
românesc, izolată de restul frontului dobrogenii
într'o regiune cu populaţie ostila României, având
fortificaţiile neterminate' artileria grea neinstalata
complet* şi fiind apărată de unităţii de miliţeni ne-
instruiţi şi slab încadraţi (Div. 17-a G-l Teoclo-
rescu), dar mai ales comandată fără discernământ,
dacă utt cu uşurinţă, Turtucaia avea să fie o pradă
uşoară pentru un 'inamic nu mult superior numeri-
ceşfe, dar dârz şi experimentat, reuşind să obţină
o superioritate locală de forţe în. momentul decisiv
şi având o superioritate nediscutată de foc, în spe-
cial de artilerie de toate calibrele.

Neînţelegând
primejdia tactică
a apărării unui
cap de pod fără
pod, convins că ce-
tatea e inexpu-
gnabilă, coman-
dantul român îşi
dispusese îorţele
în semicerc, în loc
să caute a-şi men-
ţine cu orice preţ
deschis drumul
spre Silistra, spre
care avea ordin
dela comandantul
armatei să se re-
tragă la nevoie.
Sigur că va fi ata-
cat din spre Apus,
comandatul cetă-
ţii., îşi concentrase

rezervele în acest sector şi adoptase în celelalte
tactica rezistenţei «cu orice preţ» cum i se ordo-
nase, peste dispoziţiile armatei, de ofiţerul de legă-
tură al Marelui Cartier, Această nesocotire a împre-
jurărilor şi obstinaţia de a nu schimba dispozitivul
apărării, chiar atunci când fu evident că efortul in amic
purta asupra sectorului sud-estic, fură fatale apărării.

I,a 21 August, detaşamentul Hammerstein deslăn-
ţuie ofensiva spre Starcselo, pe care trupele române
îl părăsesc fără lupte, spre a-1 relua a doua u.

Covârşite de focul masiv al artileriei grele inamice
concentrată în sectorul de miază-zi, unde atacă Div,
4-a Preslav, unităţile româneşti lăsară pe duşman să
se infiltreze în ziua de 23 August între punctele de
sprijin 8-11 ale primei linii de apărare, Zadarnic
ordoiiă, comandantul contva-ataemi Tepetate pentru
despresurarea punctelor înconjurate. Violenţa bara-
jului inamic sdruncină moralul contra-atacâtorilor.
Acum inamicul şi-a desemnat mişcarea de împresu-
rare a cetăţii. In vrerae ce unităţi inamice tot mai
numeroase pătrund înlăuntrul centurii forturilor, Bri-

I

TRUPli DIN ÎHV, 15-0 GATA SA PLECE IN AJUTORUI,
TURI'UCAUI

gada i-a şi 3-a a Div. 1 Sofia taie şoseaua care
leagă Turtucaia de Silistra,

La cererea comandantului cetăţii, Marele Cartier
român trimite ajutoare. Greşit întrebuinţate, uni-
tăţile din Div. 15-a trimise în ajutor, în loc să
fie folosite pentru o mişcare de despresurare, sunt
irosite în grupuri mici, în contra atacuri sterile, din
lăuntrul cetăţii, spre Daidâr şi Antimovo, Râu
conceput şi executat fără vlagă, atacul Div. 9-a pro-
nunţat dinspre Silistra la 23 August, cu misiunea
de a despresura cetatea, nu reuşeşte să clatine
unităţile duşmane care îi taie drumul călare pe şosea.

Sistemul de apărare at cetăţii este astfel dislocat.
In unităţi se produce panică. Zadarnic încearcă să
reziste până la capăt comandanţii izolaţi, încon-
juraţi în forturi, ori retraşi la Nord de oraş, sunt ucişi
sau captarăţi. Câţiva scapă aruncându-se în Dunăre.
Un grup de viteji din Reg, 84 Infanterie izbuteşte
să-şi croiască drum printre atacatori în spre Silistra,
dovadă că Div. g-a ar fi putut reuşi dacă ar fi
insistat. Spre a nu cădea în mâinile duşmanului,
comandantul cetăţii părăseşte Turtucaia pe o ve-
detă, din ordinul Marelui Cartier. Lipsită de co-
mandant şi de orice nădejde de scăpare, garnizoana
se predă în după amiaza zilei de 24 August/6 Sep-
temvrie.

OSTAŞ CAZIIT PENTRU PATlîTtt
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SCHIŢA BĂTĂLIEI DEJ<A TUR.TUCAIA
Desemnată în captivitate de Colonelul Mfirîişescu (rSsturnnlâ)

Bătălia dela Bazargic

In timp ce inamicul deslănţuia atacul împotriva
Turtueaei, comandantul Armatei a IlI-a, Generalul
AsJan, rău informat la Bucureşti că totul merge bine în
cetate, ordona Generalului Zaiaucicowsky — coman-
dantul Corpului rus *), care a sosit pe vechia graniţă
dobrogeană — să atace spre Bazargic, spre a recuceri
oraşul pierdut în ajun prin şovâelile Div. 19-a.
Consecvent, Zaiancicowsky îşi îndreaptă toate for-
ţele spre Sud, pentru a executa ordinul.

Informat însă, între timp, de înrăutăţirea situaţiei
la Turtucaia, Aslan revine a doua zi, ordonând, atât
Div. 9-a, din Silistra, cât şi Corpului rusesc —
pe care-1 bănuia la centrul dispozitivului ruso-ro-
inâii — să renunţe la ofensiva spre miază-zi şi să
-se'udrepte cu toate forţele disponibile spre apus,
pentru a degaja Turtucaia,

Surprinsă în risipire de ordinul lui Aslan, Divizia
g-a (G-ral Basarabescu) porneşte totuşi imediat spre
Turtucaia (23 August), pentru a cădea în spatele
Brigăzii I a Diviziei bulgare (Sofia), care atacă
cetatea pe la Est. Oprită însă de front de trupele

') Compus diu: Div, Sârbă, Div. 61 şi Div. 3 Cv.

îJ.IC ARTILERIEI GREI.IÎ

Brigăzii a IlI-a a aceleiaşi divizii, care s'au infiltrat
între Turtucaia şi Silistra, întăriiidu-se călare pe
şosea, şi atacată de flanc dinspre Miaza-zi de reg. 9
de cavalerie bulgar, ea se retrage -•• cum am văzut —
în grabă, spre Silistra.

Cât desxjre Zaiancicowsky, care a înaintat jmilt spre
Sud în ajun, el e acum prea departe ca să mai poată
interveni cu folos în ajutorul Turtucaei. El se mulţu-
meşte să rupă lupta începută la Bazargic, retră-
gându-se spre niiază-noapte, legat spre stânga cu
Div. 19-a românească,

Rămasă astfel izolată la aripa dreaptă, împotriva
forţelor duşmane, care, după ce au cucerit Turtu-
caia, se regrupează contra ei, Div. 9-a părăseşte
la 27 August, fără luptă şi Silistra, cu toate că —
spre deosebire de Turtucaia înaintată şi izolată —
Silistra era legată de Muntenia cu un pod de vase şi
forma un pivot solid în dreapta liniei de apărare a
vechei graniţe
româneşti.

Faţă de greşeli-
le săvârşite, C-tul
Diviziei a g-a,
Generalul Basa-
rabescu e înlo-
cuit prin Gene-
ralul Petala iar
C-tul Diviziei a
19-a, Generalul
Argliirescu e în-
locuit prin Gene-
ralul Scărişorea-
nu.

Situaţia fron-
tului dobrogean
era gravă de oare-
ce presiunea ina-
mică se menţinea
puternică, MAIUÎŞAI,UL AVEIUÎSCU

REVIZUIREA PLANULUI ROMÂNESC DE
OPERAŢII

Consiliul de răsboiu dela Periş: oprirea ofensivei din
Transilvania

In faţa primejdiei, Marele Cartier românesc şo-
văie, revizuindu-şi concepţiile.

lt& consiliul de răsboiu, convocat în grabă la Periş
la 25 August, Generalul Averescu propune schimba-
rea planului de operaţii, prin strămutarea centrului
de greutate de pe frontul de Nord pe cel de Sud,
Impresionat, Marele Cartier hotărăşte oprirea ofen-
sivei diu Ardeal, Diviziile din rezerva armatelor care
luptă pe frontul de Nord sunt retrase şi trimise în
Dobrogea. Armata ruso-română din Dobrogea, pusă
sub comanda Generalului Zaiaucicowsky, primeşte
ordin să se retragă pe linia Cuzgun-Caraomer, situată
în vecinătatea vechei graniţe. Averescu înlocueşte
pe Aslan la comanda Armatei a IlI-a, care se va
reorganiza la Sud de Bucureşti cu intenţii ofensive;
iar Crăiniceauu ia locul lui Averescu la comanda
Armatei a Ii-a.
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Bătălia de fe vechia graniţă a Dobrogd

împotriva trupelor ruso-române care, deşi s'au re-
tras îu maie grabă, au isbutit sa facă front neîntre-
rupt în unghiu ofensiv, pe linia: Lacul Oltina, Aptaat,
Caraomer, Mangalia1), Mackensen, care şi-a regru-
pat forţele8), deslănţuie o nouă ofensivă îu ziua de
x Septemvrie, Atacut principal se dă împotriva
Div. 9-a Io. răsărit de lacul Oitma, unde Macken-
sen a concentrat o puternică artilerie. Scopul său e
să deslspească de Dunăre trupele româneşti şi să le
arunce în spatele Ruşilor, spre mare, ocupând podul
dela Cernavodă, pe care
de l-ar stăpâni ar ame-
ninţa din spate toată ar-
mata română care inptă
pe frontul de Nord. Ar
fi o lovitură decisivă, în
stare să înrîurească tot
restul operaţiilor.

Noul comandant al
frontului dobrogean, Za-
iancikowsk}', încearcă,
fără succes, să o pareze,
atacând cu centrul spre
Apus, spre a arunca pe
inamic în Dunăre. !Rere-
uşind şi fiind ameninţat
să îie. întors de dreapta
lui Mackensen, care atacă
la râudu-i, Zaîancicow-
sky ordonă retragerea.

Al doilea consiliu:
ofensiva -pe două

fronturi

Uii al doilea consiliu
de răsboin se adună la
Periş, la 2 Septemvrie,
spre a face faţa situaţiei.
Aci însă. descurajarea din
primul ceas a făcut loc
unui nou spirit, ofensiv.

Unii —în cap cu Ave-
rescu — preconizează de-
gajarea Dobrogei priutr'o
ripostă fulgerătoare, peste Dunăre, în spatele duşma-
nului, O massă de manevră- trecând Dunărea la Sud de
Bucureşti şi căaând pe liniile lui de comunicaţie, l-ar
sili imediat să se retragă îndărâtul bazei lui de operaţii

Alţii — în: cap cu Presan — socotesc greşită. în-
treruperea ofensivei din Ardeal. în plină desfăşurare
tactică,. atunci când armata română are pe acest
front o superioritate, netăgăduită de forţa, .După-.el,
«gâtuirea» frontului românesc nu s'ar putea evita
decât.prin lărgirea spaţiului. de manevră,-lărgire-de

MAREŞALUI, PKU8AN

*\ -Corpul tus jutercalânda-şi. diviziile • la; centru, îatte
Div. Q-a ş\ a iţ)-a. româneşti. : . : . : .

2) 'Aşeitflnd:la 'stânga Brigada gerinnnS Bode, cu arti-
lerie, la centru cele 3 divizii bulgăreşti: 1, 4 şl 6 şi la
••Areaptii Det, Dobricl în linia I şlBIv. I-Cv. în rezerva.

înfăptuit prin ducerea frontului românesc pe Mureş,,
conform planului iniţial. Moldova ar putea deveni
astfel o bază solidă pentru restul operaţiilor.

Tactic, se'nfnmtau aci două vechi tradiţii mili-
tare: îndrăzneala•, care cere unirea puterilor pentru
sdiobirea massei principale a duşmanului, cu iscusinţa,.
care preferă să-1 covârşească în punctul slab,

Neisbutind să'mpace părerile sfetnicilor săi, Ma-
rele Cartier român iese din încurcătură, hotărînd ofen-
siva-., pe amândouă fronturile! .

După soluţia adoptată, armatele a Il-a şi a IV-a(.
cave au reuşit să facă legătură între ele pe Oltul

superior, vor relua înaiii-
ttuea, spre a pune stă-
pânire pe căile de pă-
trundere spre iniiua Tran-
silvaniei 1),

Pe frontal de Sud, în.
timp.ee rezervele trimise-
din Ardeal, atacând pe
inamic de front, vor ajuta
armatei de Dobrogea să-1
fixeze pe linia Raşova-
Cobadin-Tusla, pregătita
încă din timp de pace,
la sudul liniei de rocadft.
Cernavoda-Constanţn, Ar-
mata de Dunăre va trece-
fluviul la Flămânda, spre-
a cădea în spatele ina-
micului şi a răsbmia Tur-
tucaia.

Preconizatorul opera-
ţiei, Generalul Avercscu,
(i semănătorul de ofensi-
ve », cum l-au poreclit —
poate fără a se gândi la
măreţia ce străbate, peste
hulă, prin epitet — ad-
versarii, e numit coman-
dantul grupului de ar-
mate care luptă pe fron-
tul de Sud.

Concentrarea pentru
operaţiile dela Sttd

In executarea acestor
dispoziţii, cinci divizii româneşti sunt trimise spre
Dobrogea a), unde intervenţia lor isbuteşte să fixeze
efectiv pe inamic pe linia Ra.şova-Cobadiu-Tusla, spre-
sfârşitul primei decade a lunei Septemvrie,

In acest timp, alte şase divizii româneşti3) se-
adunau la Sud de Bucureşti în vederea trecerii
Dunării, la Flămânda, fixată de Generalul Averescd
pentru a doua jumătate a lunii Septemvrie.

'^•Armata Ii-a va forţa trecerea Oltului, a IV-a, barierii
munţilor GurgMuhii, Harghitei şi ai Baratului, cnre-î închide-
nccesul îii văile Mttteşvilvu mijlociu şi Târnavelor, 1

a).I>iv,.aţl 12 dela armata I ; Div. 5 şi a i dela amintii
I I ; Div. 15 din rezerva generală. Dintre acestea, Div, iii
destinată mai întâi Dobrogei, va fi trimisă armatei a I i r t L
In ajutorul Huşilor mai soseşte şi DJv. 1x5.

a) Div. io, 16, a8, .2i, vi şi 1 cavalerie.



RÂSBOIUI, PENTRU ÎNTREGIREA NEAMULUI 895:

PONTOANE IN DRUM SPSE FJ.AMÂNDA

Reluarea ofensivei române în Transilvania

In Ardeal, oprirea ofensivei româneşti a îngăduit
inamicului să se întărească nestingherit, în poziţiile
pregătite dinainte1), aşteptând rezervele care încep
să-i sosească în ajutor 2).

Deşi slăbite, priu retragerea rezervelor, arma-
tele a Ii-a şi a IV-a 3) reiau totuşi ofensiva la 2
Septemvrie.

Ofensiva Armatei a II-a: Bătălia de pe Olt

Pe când centrul Armatei I, angajat pe valea Strein-
lui, se loveşte la Pui, în defileul Merişor, de cele
dintâi elemente ale Armatei a IX-a germane 4) ( 1 —
10 Septemvrie), a căror presiune o silesc să pară-

]) Div. 71 inamică s'a oprit pe înălţimile dintre Olt
şi Târtiave, de unde domină trecerile Oltului; iar Div, 61
s'u. întărit cu dreapta Î11 uimiţii Harghitei fa Vlăhiţa, cu
centrul în munţii Gurguiului la Ibăncşti şi cu stânga în
defileul Mureşului, la Răştoliţa,

a) In ajutorul inamicului, aleargă, într'adevăr, spre Olt,
Corpul de cavalerie al lui Schiuettow, care acoperii spre
Riisărit concentrarea Armatei 11 IX-a în zona Deva-Mediaş ;
dur pe Mureşul mijlociu sosesc zilnic, în ajutorul lut Arz,
trupe proaspete.

Astfel, printre trupele armatei lui Arz, vin să se inter-
caleze treptat, diviziile: 16, 37 şi 39 A. U., acoperite de
Brigada r cavalerie, având în rezervă: Div. 72 A.U. în Căli-
mani şi Div. 89 germană la Târgul Mureş.

Iu curând, Armata de Nord va avea în faţa ei, în loc de
două divizii, trei corpuri de arinntă. La Nord, Corpul XVI
rmstro-ungar (Div. 72 şi </2 Div. 37) va face faţă în Călimani
Diviziei n r,|-a. La centru, între Mureş şi Târnava, Corpul
VI austfo-ungar (Det. Hettinger, Div. 39, Det. Czecsi şi
Div. dl) va face faţă diviziilor 7 şi S româneşti. La dreapta,
Corpul I german (Morgen, cuprinzând: Biv, 71, Div. 89
germana şi Bg. 16 de Landsturm) va încerca să oprească
Div, 2-a cavalerie română să progreseze între Olt şi
Târnave, apoi, trecând în compunerea Armatei a IX-a, se va
rabate spre Sud asupra Armatei u-II-a române, pe I-IArti-
bîiciu.

a) Amândouă armatele care constltuesc grupul ofensiv
nu mai numără, decât 7 divizii. Armata II-a: Div. 3, 4,
6 şi 22; Armntn IV-a: Div, 7, 8, şi 14, De altfel, Div, 22
va fi şl ea retrasă în curând deln. Armata II-a şi trimisă
Armatei a IlI-a, la Dunăre.

*) O brigadă din Corpul alpin şi .Div, 187 germană.

sească un moment basinul Petroşanilor1), Armata.
II a trece Oltul luptând, împotriva inamicului care
a distrus toate podurile dela Hoghiz la Beclean
şi ţine vadurile sub focul artileriei şi al mitralie-
relor.

In timp ce Brigada 2-a de cavalerie, care a îna-
intat mult spre Vest, e oprită la Voila, pe stânga
Oltului, de artileria inamică dela Cine, Div. ;->,-!i trece
apa, prin vad, la stânga armatei, pe trei coloane,
pe la Crihalma, Hălmagiu şi Galaţi.

L.a dreapta ei, Div. 6-a ocoleşte cotul Oltului, prin
Baraolt, către Cohalm şi Almaş; în timp ce la cen-
tru, Div. 22-a taie deadreptul prin Bogata-Olteană.
spre Homorod. Oprită de inamicul, care—din pozi
ţiile dela Ugra—ţine sub foc podul dela Hoghiz,
Div. 22-a trimete un regiment să treacă Oltul prin.
vad pe la Racăşul de jos, întorcând poziţia duşmană
şi ocupând Homorodul.

Div. 4-a porneşte a doua zi spre Făgăraş, anga-
jându-se la Calbor, în ajutorul Div. 3~a; în timp-
ce Brigada de cavalerie isbuteşte şi ea să treacă
Oltul pe la Beclean.

La 4 Septembrie, toata Armata II-a e pe dreapta,
rîului, peste care pionerii aruncă pod la Veneţia..

Ofensiva Armatei a IV-a: Bătălia dela Odorheiu

Armata de Nord îşi dezlănţuie ofensiva succesiv.
Pe când Div. 2-a Cv. aleargă spre Homorod-Ahnaş

spre a face legătură cu Armata II-a la trecerea Oltu-
luia), Div. 7-a română atacă pe Szabo la Vlăliiţa, la.
6 Septemvrie, îl scoate din poziţie la 7 şi a doua zi
ocupă Odorheiul. Î a centru, Div. S-a înaintează,
apoi în munţii Gurghiului, ocupând regiunea Praidu-
lui şi isgonind pe duşman din poziţiile dela Ibăneşti.
la 11 Septembrie. In sfârşit, Div. 14-a atacă cu.
dreapta la 16 Septembrie, la Rastojnea, alungând pe-
inamic până la eşirea de Sud a defileului Mureşului,,
la Deda.

1) Detaş. Col, Scilrlăteseu îl va recuceri totuşi temporar,
ta ri Septembrie, priutr'uu îndrăzneţ atac de flanc, pro-
nunţat prin pasul Vâlcanuhu.

3) împiedicând astfel Div. 71 inamică să-şi sprijine vecina
Nord,

LUTJJMANI l A / , l ' T I I N U l ' T A 1 l | ( [ . A t i A I . A Ş l ţ l ,
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ÎNCEPUTUL CAMPANfEI

Ofenaiva romano
Contraofensiva inamica

iz\o îurlucaiQ

Transil'va
inDobn
i Bazorg
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ic. (MACKENSEN) obrici

MODIFICAREA PLANULUI ROMANESC

DE OPERAŢII

de la Olt şi Odorhei.
Bâtâ/ia dep«. graniţa v«ciiei Dobraga.
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INTERVENŢIA ARMATEI A IXfl

Tre.ce.rea dala Flămând
5âtâlio dala Sibiu. Contraofensivele
româneaţi şi riposta lui falkenhayn.

OFENSIVA INAMICA DIN
TRANSILVANIA

Retragerea Armatei al l-a.
Bătăliile dela Şinco şi Braşov.
FWrcigsreo Armafsî da hord.
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FAT,KF,NIIA.YN

INTERVENŢIA ARMATEI A IX-a GERMANE
IN ARDEAL

Situaţia operaţiilor la sfârşitul primei luni de rosboiit

Cu toată aparenţa potrivnică, rezultatul luptelor de
până acum era favorabil mai ales inamicului. întâr-
ziate de efectul moral al înfrângerilor, suferite pe fron-
tul de Sud, armatele române din Ardeal nu isbutiseră
în prima lună de operaţii sa-şî realizeze obiectivele,
făcând legătura între ele pe linia Mureşului. Cat
despre inamic, daca Mackenseu nu isbutise să obţină

o victorie decisivă
hi Dobrogea, .sco-
ţând clin luptă ar-
matele noastre
dela Sud, — ei is-
butise totuşi să
execute ordinele
primite dela Carti-
erul german, imo-
bilizând pe acest
front, cu cele 7
divizii ale sale, 16
divizii ruso-româ-
neşti1). Profitând
însă de întârzie-
rea şi slăbirea ar-
matelor române
din Ardeal, rezul-
tate din acest fapt,
Armata a IX-a

germană — pusă dela 6 Septemvrie sub comanda
lui Falkeuhayu — şi-a terminat nestânjenită concen-
trarea 2), asuniându-şi, din a doua decadă a lunii
Septemvrie, iniţiativa operaţiilor de pe frontul ro-
mânesc.

Ofensiva contra Anualei I româneşti
Astfel la 13/26 Septembrie, zece zile după conferinţa

Marelui Cartier, care schimbase orientarea efortului
românesc, şi patru zile înainte de data hotărîtă

. pentru trecerea Dunării la Flămânda, Armata IX-a
germană —care între timp respinsese, cum vă-
zurăm, prea prudentul Grup de Jiu al Armatei I-a
din defileul Merişor, spre vechea graniţă—atacă la
Sibiu, Grupul de Olt, încercând să-l nimicească
printr'un atac frontal combinat cu o dublă învăluire
a aripilor.

x) 10 în Dobrogea, 6 în Muntenia la Sud de Bucureşti.
'. s) Armata IX-a germană cuprindea Ja începutul M
Septembrie: Corpul de cavalerie (Sclraiettow) compas din
•Div.'i Cv. A. U. şi Div. 3 Cv. germană, Coipul alpin bavarez
{Kroîft von PeHmenislngeJi), ceva mai tare ca o divizie
şi Corpul X X X I X (Staabs) (Div. 51 Hv., 76 A. şi 1S7 G.).
Dnpft "bătălia dela Stbhi, i se va mal adăuga şi Corpul I
gernmu (Morgen) luat dela Armata I-a (Div. âg G., ai Div.
y i : A / U . } . - . • • • . - •

Diviziile inamice erau mai mobile ca cele româneşti,
fihid constituite nuinsii pe 3 regimente, Deşi cu efective
mai iniei, ele erau dotate cu o putere de foc mult supt-
tioarăv datorită îuuu&ruUii considerabil de arme automate
(54 mitraliere de regiment) şl de guri de foc, ce intrau în
dotaţla lor. Pe deasupra, armata dispunea de o puternică
artilerie grea, mergând până la mortierele austriace Skoda
de 305 mm.

Bătălia dela Sibiu

In vretne ce Corpul alpin bavarez, comandat de
generalul Krafft von Dellmensingen, după un marş
de patru zile peste creste1), reuşeşte să surprindă
siguranţa Corpului de Olt, ameninţând sa-i închidă
dinapoi, trecătoarea prin care se leagă cu ţara.
Corpul de cavalerie al lui Schmettow, întărit cu
artilerie grea, coborînd între Avrig şi Porumbacu,
se interpune cu îndrăzneală între dreapta acestuia
şi Armata Ii-a română care operează în regiunea
Făgăraş. In acelaş timp, Corpul XXXIX (Stncibs)
deslănţuie împotriva lui atacul frontal în jurul Sibiului.

Atacat cu îndârjire pe stânga dinspre Dealul
Guşteriţei (Gregoriberg), Cristian şi Orlat2), de
un inamic care dispune de o superioritate zdrobitoare
de artilerie şi arme automate 3), Corpul de Olt
rezistă toată ziua de 13 Septembrie, cu Div, 23 la
stânga, pe linia Gura-Râului-Poplaca-Şelimberg şi
cu Div. 13, la dreapta, pe linia Hermann-Săcă-
date-Avrig. Dar, lipsit de rezervele trimise spre
miază-zi să deschidă cu forţa defileul Oltului, în
care coloanele diviziei fuseseră atacate cu focuri, în
ajun, Corpul de Olt îşi retrage peste noapte stânga,
pe linia Cisnădia-Răşinari.

Atacat din nou, a doua zi, pe dreapta dinspre
Glimboca- Sărata spre Avrig şi Sacadate, şi pe stânga
la Cisnădii, Corpul de Olt îşi menţine poziţiile prin
contra-atacuri repetate, până'n momentul în care,
inamicul, ocolind cu dreapta pe la Vălare, reuşeşte
să ocupe platoul Onceştilor în spatele poziţiilor ro-
mâneşti dela Gura
Râului. Corpul de
Olt se re t rage
atunci pe linia
Măgura-Veştem-
Racoviţa, făcând
cerc în jurul Tăl-
macilor,

Ziua a treia a-
duce desnodămân-
tul bătăliei.

Ameninţat să
fie învăluit de
Krafft, care ţine
sub foc trecătoa-
rea Oltului, şi de
Schmettow, care
s'a streciirat în
aj un pe sub mun-
te, la Cetate, de
unde ţine sub foc
pasul Scara; in-
capabil să mai reziste presiunei exercitată pe stânga,
asupra Div. 23 care a cedat la Veştem şi pe dreapta,
asupra Div.-13, care s'a retras spre Sebeş şi Porceşti

i) 9/22—13/25 Septembrie, peste vârfurile Strâmba,
Ciliidrelul, Stefleşti şi Negovanul; de unde se despărţise,
un grup apucând spre Câiucni peste uumţii Robii şl Mtvr-
gaşul, flitul peste Vărful Mare spre turnul Roşu, al treilea
peste Preajba, spre Boiţn.

*) Div. 76 A, U, 51 de Honvezi şi 187 germana,
3) 63 baterii contra 18 şi 207 mitraliere contra 39,
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pierzând contactul cu restul trupelor, Comandantul
Corpului de Olt — care şi-a retras încă dia cursul
zilei trenurile de luptă spre Boita — dă, demoralizat,
în seara aceleaşi zile, ordin de retragere fiecăruia
îa răzleţire.

Div. 13-a îşi retrage oamenii prin stânga Oltu-
lui, peste munte, pe potecile de pe Surul, pară-
siudu-şi artileria; iar Div. 23 se retrage prin defileu,
decimată de focul ne-
cruţător al inamicu- ' *•• ™ v "> '/ • .
lui, care bate şoseaua
cu focuri, din loc în
loc, şi care trebuie
gonit cu armele dela
Gura Iyotrioarei.

Reacţnmea română:
ofensiva Anualelor

II şi IV

Desmeticit, Marele
Comandament ro-
mân intervenise între
timp, luând măsuri
pentru îndreptarea
situaţiei.

Trupe proaspete
din Divizia 20-a por-
niseră din Regat să
deschidă pe la Sud
defileul Oltului, arjărat până atunci cu mijloace
improvizate, din iniţiativa hotărîtă a I,ocotenentu-
lui-colonel Toma Popescu, Ele izbutesc să împingă
pe Alpiui înapoi, spre munţii Robu şi Murgaşul.

In acelaş timp, Armatele a Ii-a şi a IV-a primesc
ordin să reia ofensiva.

Bătălia dela Praidu-Sovata

Armata dela Nord deslănţuie la 14 Septemvrie
ofensiva dela Praidu-Sovata. In timp ce dreapta ei,
învingătoare la Răştoliţa şi la Casva, înaintează că •
tre Reghinul Săsesc, iar stânga i se apropie de
Cristurul Secuilor, Presan atacă în spre Şiclod şi
Atia, ameninţând să rupă centrul frontului lui Arz.

Bătăliile dela Cârfişoara-Pormnbac şi Bărcut-Moha

Armata Ii-a pornise şi ea vijelos, spre Vest, tot la
14 Septemvrie.

I,a 16, Divizia 4-a da peste cap, pe stânga Oltului,
Ia Cârţişoara, avangarclele lui Sclimettow. I,a 17 îl
bătea clin nou la Porumbac şi ajungea în câmpia
Sibiului. La centru, pe dreapta Oltului, divizia 3-a
împingea spre Hârtibaciu, cealaltă divizie a lui
Schmettow {Div. 1 Cv.), care încearcă să-i taie drumul,
la apus de Cine, L.a dreapta, Divizia 6-a bătea pe
Morgen la Bărcut şi la Mohu (15 şi 16 Septemvrie) şi,
despărţindu-1 de Sclimettow, pătrundea pe înălţimile
dela Nord de Cine, în golul iscat astfel între dreapta
Ini Arz şi stânga lui Falkenhayn.

Din nenorocire, acest ajutor vine târziu. Armata Ii-a
ajunge în câmpia Sibiului, numai a doua zi după re-
tragerea Corpului de Olt (17 Septemvrie), aşa că nu
mai poate culege roadele strategice ale victoriilor

sale din ajun. Bătălia dela Sibiu, a doua mare bă-
tălie din războiul românesc, este pierdută.

Riposta germană fie Hârtibaciu, Retragerea Armatei II

Ofensiva combinată a armatelor a Ii-a şi a IV-a
româneşti punea totuşi pe inamic într'o situaţie
serioasă. Din nefericire, Generalul Crăinicennu nu
are nicio rezervă la îndemână, spre a exploata suc-

cesul. Aşa că Fal-
kenhayn poate reac-
ţiona la timp, împin-
gând îl) golul dintre
cele două a r m a t e
duşmane, Divizia 89-a
germană, din rezerva
armatei lui Arz, tre-
cută Armatei a IX-a,
Deşi învingător, Crai-
niceanu trece din
această pricină pe
dealurile dela Nord
de Cine, prin clipe
grele. Copleşit de su-
perioritatea inamicu-
lui la Seliştat şi te-
mător ca. aripa dreap-
tă a lui Falkenlu:-
yn l} să nu-i taie ca-
lea Braşovului pe Ja

Sud de Olt, — Crăiniceami ordonă retragerea Ar-
matei a Ii-a pe o linie mai scurta (16/29 «Septemvrie).

Urmărirea Armatei a II-a: Bătălia dela Şinca

In ceasul primejdiei, Falkenhayii dovedeşte cu
tottiî altă tărie sufletească decât adversarul său.
Faţă de presiunea simultană a celor două armate
româneşti ce-1 încolţesc, el cere şi dobândeşte co-
mandamentul unic al forţelor duşmane din Transil-
vania (17/30 Septemvrie), subordouându-şi pe Arz.
Credincios misiunei sale generale şi simţind unde
este punctul slab al dispozitivului românesc, el re-
nunţă să urmărească rămăşiţele Corpului de Olt
în defileul Coziei, mărginindu-se să închidă acest
defileu cu ajutorul Corpului alpin. Regrupând ar-
mata a IX-a, redusă la Corpurile Staabs şi Sclimettow,
el atacă Armata a IJ-a română, Spre a obţine o supe-
rioritate absolută în punctul ales pentru lovitură,
el nu şovăie de asemeni să slăbească şi mai mult
Armata I-a, împingând pe urma diviziei 89 tot
Corpul Morgen, copleşind astfel Armata Ii-a ro-
mână în retragere, pe care o-ajunge la Şinca,-Persani
şi o bate (22—23 Septemvrie/5—6 Octomvrie), com-
binând superioritatea de mijloace a atacului de.
front, cu manevre abile pe flancuri2).

I'L'SjCA MI'l'KAUIÎItA IN ACŢIUNI?

1) Cure, după retragerea Corpului de Olt, mi in ai nre
în fafa celor ,f divizii ale ei, cleciţt divizia 4-ft romfitiă,

a) Div. 76, 51 şi 187 germanii contra Dlvi?-iei a 4-a ro-
mâne. Datorită abilităţii sule numevriere, îu tot timpul
eontra-ofensivei, Palkenhayn va reuşi să albii în punctul
ales pentru bătăîie, o superioritate relativă de 3 la 1; deşi
superioritatea lui absolută e numai de 7 divizii la 3,
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Bătălia dela Vlădeni

.Copleşită, Armata Ii-a română se desparte. I,a
stânga, parte din divizia a 4-a se retrage pe la Sud
de munţii Persani către Bran, prin Poiaua Mărului,
urmărită de aproape de divizia y(> A. U. La dreapta,
resturile divmei a 4:a, sprijinite de părţi din divizia
a 3-a care se retrag pe la Nord de munţii Codlei,
fac faţă la Vlădeni, unde l^altenliayii le bate după
aceeaşi metodă1), 111
vreme ce Corpul Mor-
gen urmăreşte divizia
6-a în retragere spre
cotul Oltului. Des-
părţită de Armata I,
Armata Ii-a se re-
trage spre câmpia
Braşovului, urmărită
de aproape de duş- :.
inan. '

Retragerea Armatei . • : • ;
do Nord

roDur, UIÎT.A
IJI vreme ce grosul

Armatei a IX-a urmărea astfel pe Ci'ăinicennu,
Falkenhayn trecea pe Sclnnettow lui Ar/,, depla-
sânclu-1 la stânga Armatei sale. Strecurându-se
între cele două armate româneşti pe la Hoghiz,
spre Miercurea Ciucului, el încearcă să întoarcă,
ajurat de Morgen, aripa stângă a Ini Presau. Nu
reuşeşte însă, pentrucă Presan, prevăzător, se de-
gajase la rândul lui, din faţa trupelor lui Arz, pă-
răsind Odorheml şi defilându-şi stânga încă dela
19 Septemvrie (2 Octombrie).

Oprirea operaţiilor
dela Flămânda. Retri-
meleren rezervelor spre

• frontul de Nord

înfrângerile din Ar-
deal determină Ma-
rele 'Cart ier să-şi
schimbe din nou ati-
tudinea. Profitând de
faptţtl câ victoria lo-
cală obţinută la Am-
xacea de Divizia a 9-a,
a fixat pe iuamic în
Dobrogea pe linia Ra-
sova-Cobadiii-Tuzla,
el lenunţă. la operaţiile de trecere peste Dunăre, în-
cepute de Averescu la Blămânda aj la 19 Septemvrie
2 Octoravrie, zădărnicite de ploi şi de monitoarele
duşmane.

. Inchipuindu-şi că mai poate lua iniţiative,.el aruncă
iatăşi rezervele; lui spre Miazănoapte, cu gândul să
reia ofensiva în Transilvania spre a nenieri linia
Regb in-Tg, Mureş- Sighişo ara-Făgăraş.

INFANTERIE B-OMâNA TESTIÎ DUNĂRE

,l) Div. 51 şi 187 pe flanc, Div. Sg de front contra unei
părţi din "Biv,-. 3 şi 4. {circa 3 brigăzi).

aJ Cu Di\-h to-aş l Div. 2i-a,

' Bătălia dela Braşov. Retragerea pe graniţă' r

Reacţiunea e însă târzie. Armata a Ii-a nu se mai
poate menţine în Ardeal. Divizia a 21-a, tiimeasă
în ajutorul ei, n'o mai poate ajuta să apere Braşovul,
care cade în mâinile inamicului după trei zile de
lupte dârze în cursul cărora aceasta combină iarăş
superioritatea mijloacelor tehnice care sprijină atacul
frontal, cu manevre abile pe flancurix).

Sosită şi mai târ-
ziu, rivtzia 22-a abia
poate să ocupe înain-
tea inamicului pnsut
Bran. Proectul ofen-
sivei trebue deci pă-
răsit. G-lnl Averescu
ia din nou comanda
Armatei a II-a, care
retrage, risipindu-se,
spre trecătorile Mun-
teniei a).

lj l,u stânga, rămăşi-
ţele Diviziei a 4-a, întft-
rite cu Brig. 11-a, dfit

Eiv. 6-a, s'siu oprit şi-an făcut faţă la marginea de mia/,ă-
noapte a Braşovului, împotriva Div, ^r-.i de Honvezi care
le urmăreşte dela Vlădeni. La dreapta, Div. >n s'a regrupat
şi-a luat poziţie în câmpia dela răsăritul oraşului, pe linin
Sâmpietru- I-Ierinan, Trupele române acoperă astfel deo-
potrivă trecătorile Predeahilui, Hratocci şi Buzăului. Poziţiile
româneşti dela BAnipictru sunt atacate de frout de trupeli!
DiWy.ici 8f). Pe când trupele roinnucşti rezistă cu greu în po-
ziţii focului nimicitor al artileriei inamice şi nu se menţin
decât contra-atacâncl fflrti întrerupere, Divizia 76-a austro-
ungorS încearcă să cadă peste munte, în valea Timişului,
în spatele apărării româneşti. Nu reuşeşte îtisfi, datorită

intervenţiei Divi'/.ici ai
româneşti, care toeitiai
soseşte prin Predeal, în
ajutorul armatei a II-a.
Iii ajutorul diviziei 8r>
inamice sosesc însă Div.
187 şi mai din urmii,
Piv. 71. Atacul dispune
a cum iar de o superio-
ritate de forţe jsdvolil-
toare, cnre-i îngăduie sft
covârşească ap arare ti
româneasca. Iţi se iu£i)-
trc.Tiîîi printre poziţiile
române, pe care le în-
toarce, exterminând n-
părătorii, care refuză sfl
le părăsească, Cftnd, n
treia zi, Armata Ii-a în-
cepe retragerea, uuitfi-

ţile ei nu mai an decât efective scheletice. Divizia 4-n n
încetat de a mai exista ca unitate,

3) In afară de rămăşiţele Diviziei a 4-a, care s'itu retras
spre Bran iirinărite de Divizia 76-a inamică, această armaţii
se compune din: Divizia 21, care se retrage spre Predeni
urmărită de Divizia 51-a de Honvezi; Divizia a 3-a caro
se retrnge spre Bratocea şi a G-a scăpată de încercuire, care
ae retrage spre Buzău urmărită de Divizia 89 inamică. Iii
ajutorul lor se îndreaptă diviziile fostei Armate de Du-
năre, care au lipsii in ceasul decisiv al campaniei din
Ardeal, Divizia a 32-a, urmată de Divizia a 12-a, prin
Câmpulung şi Rucăr spre Dragoslavele şl Bran, divizia
a io-a spre Predeal pe iinnele Diviziei 21-a; Divizia ti
5-a spre Predeluş şi Divizia a 15-a spre OltiiK în Mol-
dova.
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înfrângerile suferite de Armata a Ii-a au repercu-
siuni, cum am văzut, asupra Armatei de Nord. Acea-
stă armată care, era aproape să-şi împlinească misi-
unea, întrucât trecuse la 18 Septemvrie, cu stânga de
Cristur spre Sighişoara, ieşise la 19 Septemvrie cu
dreapta din defileul Mureşului la Deda şi ajunsese cu
dreapta la ai Septemvrie la 10 km. de Reghin, e ne-
voită să părăsească fără lupte roadele biruinţelor ei suc-
cesive. Spre a 1111 fi învăluită, ea se retrage în ordine
spre graniţa Moldovei.

Consideraţii asupra campaniei din Transilvania

Desfăşurarea campaniei din Transilvania a dat
naştere la interesante discuţii, în deosebi asupra
felului în care s'a conceput şi s'a executat înaintarea
armatelor româneşti,

S'a obiectat anume de către comandanţii armatelor
inamice, în memoriile lor, că ideia mişcării armatelor
româneşti în Transilvania a fost greşită şi executarea
ei şovăelnică. Această critică este îndeajuns de plină
de învăţăminte pentru generaţiile viitoare, spre a fi
semnalată aici.

Eroarea planului iniţial
de operaţii

S'a zis astfel, că Marele
Cartier român nu trebuia
să adopte o manevră de
aripă, pivotând cu dreap-
ta armatei de nord, pe
steajerul format de Ar-
mata I-a; regiunea fiind
cu totul improprie con-
stituirii unui pivot solid,
din cauza discontinuităţii
şi divergenţei singurelor
trei văi accesibile ope-
raţiilor. Ci dimpotrivă,
efortul principal românesc
ar fi trebuit să urmărească întoarcerea Armatei I-a
austro-ungare, priutr'o învăluire a aripei sale drepte
făcută cu stânga românească. In acest scop, Armata
I-a română ar fi trebuit să înainteze fulgerător spre
valea Mureşului, prin văile Haţegului şi Sebeşului,
unde Mureşul e cel mai aproape de vechea graniţă
românească. Arz ar fi fost astfel silit să se retragă,
fiiră lupte, de t e a r a tăeirii căilor sale de comunica-
ţie şi armata română îu loc să-i dispute terenul pas
cu pas, ar fi căzut în plină zonă de adunare a Arma-
tei a IX-a, zădărhicindu~i concentrarea şi despăr-
ţind-o de Armata I-a.

In realitate, ofensiva românească s'a redus la o
înaintare de front contra ariergardelor inamice, pier-
zând astfel toate avantajele pe care le dă de obiceiu
îndrăzneţului, răsboiul de mişcare.

In felul acesta, inamicul şi-a putut sfârşi concen-
trarea nestiugherit, mai înainte ca cele trei armate
româneşti să se fi putut reuni şi a putut apoi ataca
şi bate pe rând, cu totalitatea forţelor sale, grupurile
române răsleţite: mai întâi grupul de Jiu, apoi cel de
Olt, ale Armatei I-a, pe urmă Armata a II-a, silind la ur-
ma urmelor şi Armata de Nord să se retragă fără luptă.

TRANŞEEA JIORŢII DEIjA BARTOI.OMEU

Insuficienţele execuţiei

Acest viciu de concepţie s1 ar fi accentuat —zic aceşti
critici — prin lipsa de îndrăzneală cu care au lu-
crat comandanţii Armatelor I-a şi a Ii-a.

S'a observat într'adevăr, că după avântul pri-
melor zile de înaintare, Armatele I-a şi a II-a şi-au
domolit elanul, cea dintâiu oprimiu-se ca .să se orga-
nizeze defensiv, în defileul Merişor şi în faţa Sibiului,
a doua zăbovind inutil la trecerea Oltului, Singură
Armata de Nord şi-a îndeplinit complet misiunea,
înaintând necontenit, vreme de cinci săptămâni, până
îu momentul îu care defecţiunea celorlalte armate
a silit-o la rândul ei să se retragă, spre a nu fi învă-
luită tocmai când debuşa în văile Târnavelor.

Prudenţa tactică cu care generalul Culcer •— acest
I^aurezac al României — a şovăit să execute ordinul
Marelui Cartier de a înainta pe valea Streiului spre
Haţeg, de teama unei învăluiri a stângei sale, din
partea unui inamic venit din spre Caransebeş, ar
fi fost desigur, tot atât de lăudabilă, ca retragerea

armatei a V-a franceze
de pe Sambre, în August
1914, contra ordinelor lui
Joffre, — dacă împrejură-
rile nu ar fi dovedit că în
cazul său, ea a fost o
gravă imprudenţă strate-
gică, Nu numai pentrucă
a neglijat principiul, după
care, cea mai bună sigu-
ranţă, în ofensivă, e ata-
cul, Dar mai ales pentrucăj
încercarea de a-şi menaja
o situaţie locală mai avan-
tajoasă, 1-a făcut să piardă
din vedere, şi prin aceasta
să compromită, scopul ge-
neral al operaţiilor.

Acelaş lucru se poate spune şi cu privire la ope-
raţiile Corpului de Olt. O comparaţie poate face
judecata mai evidentă. Iată pe comandantul acestui
grup în seara zilei de 15/28 Septemvrie, suferind de
trei zile, din partea inamicului o presiune puternică
de faţă şi de flanc, destul de asemănătoare cu aceia
suferită de Focii în preziua bătăliei dela Marna,
când armata pe care o comanda acesta, fusese arun-
cată de Biilow în bălţile dela St, Gond. Dacă, în
acel moment, generalul Popovici, cu toată gravi-
tatea situaţiei în care se găsea, ar fi avut spiritul
ofensiv al colegului său francez, care — cu muniţiile
pe sfârşite şi cu batalioanele reduse la secţii — ra-
porta Cartierului francez situaţia, în forma pe care
legenda a rotunjit-o «Centrul meu cedează, dreapta
dă înapoi, situaţia excelentă, mâine atac!», şi în
loc să ordone retragerea ts fiecăruia pe unde poate»,
ar fi ordonat a doua zi de dimineaţă, cu totalitatea
forţelor lui, atacul spre Răsărit, dincotro venea Ar-
mata a I I - a , — n u se ştie dacă bătălia dela Sibiu,
nu s'ar fi încheiat cu o victorie a Românilor, chiar
dacă Corpul de Olt n'ar fi reuşit, ca şi Focii, decât
să se menţină! In împrejurările în care se producea;
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rstvListii victorie ar fi jiiitut fi decisivii asupra soartei
i,:itiiji.iiiit.-i româneşti (iin Transilvania.

Cts tar»; au cetit în memoriile lui Falkenhayii, «e
im;rijnrarea eare-1 cuprinsese în dimineaţa zilei de
it./.'9 Septemvrie, aflând de saltul Armatei a H-a
•,[ne Vest, din ajun, şi cunosc situaţia în care se găsea
StUmttlo'v, prins-—în urma acestui salt, cu toata
;iEti!.,:iw &<•••& ce-i fusese ataşată, între cele două
„irmnte româneşti. -- înţeleg prea bine uşurarea sim-
ţită de comandantul inamic, când i s'a raportat
â-trayert-a Corpuîm de Olt şi îşi dan seama că armata
r<jinâ"iiă a fost Ia un pas de victorie, care nu surâde
în.-/* decât nuirâsffiţilor care calculează riscul şi odată
hijîâriţi ii ibiuniă până la capăt. « Nu există bătălii
[•iorihitL- • zice HEI strălucit critic militar, ci doar
<i liJitalii (*.- caro le crezi pierdute», amintindu-şi
probabil de felicitările senatului roman către îtwmsttl
"Wa C.HIILU- <i peiitrueă nu-şi pierduse speranţa».

Cu cit mai vrednică de imitat apare fermitatea
<ii!ii:miiniUulni duşman, care, după înfrângerea Ar-
m.'.Si/i 1, atunci cuud avea deschisă, calea Munteniei

ÎÎ.:N acw.lNeso HE ÎNSOŢIRE A r;

*j»e Mbzâ-zî, nu se lasă prins de «nedumerirea de
după victorie *, mai primejdioasă decât toate, ci
K-nunţi sâ urniăteaseă pe fugari, cu toate riscurile
ursei întoarceri ofensive a Românilor în flancul său
drept, Mulţumindu-se sa ia în acea parte, numai
măsari de siguranţa, ei îşi continuă cu repeziciune
acţiunea *pie lUisărit, încotro-1 duce executarea
pr»riripaS« misiuni ce i se încredinţase, pe care n'o
p w i * nkin cîipă din vedere.

Şovăielile conducerii

I k tfsate aceste erori de concepţie şi slăbiciuni
de Kwcxtţje, răspunde până la un pimct înzestrarea
ţeîaucâ insalidaiti şi li|>sa de experienţă, esplica-
fsite, afc aimata-i lomâne, faţu de conrtiţiile răsboiului
modem. Direct datatoare de seanuî de bfrângerea
sofcîitâ de Români în prima parte a campaniei
t ta -1916, e utsă.o cauză mai gravă, de alt ordin:

- -le lări* siiflcteaacă a l[ardui Cartier româ-
ZcStuncinat moralmente de înfrângerea neaş
'• &zte turtucaia, acţiunea lui s'a deslînat

POST DIÎ OBSF.RVATIE DE INFANTERIE

pierzând din vedere obiectivul principal al acţi-
unii, In loc să-şi concentreze efortul principal
— consecvent gândului iniţial — asupra punctului
slab al inamicului, s'a risipit în reacţiuni sterile,
care i-au alienat complet libertatea de acţiune.

Astfel, sub impresia panicei din primul ceas, a
oprit, în plin avânt, ofensiva din Transilvania, la
sfârşitul Urnii August, făcând-o să piardă ireparabil
timpul cel tnai preţios. Şi-a revenit, în urmă şi a or-
donat reluarea ofensivei; dar timpul pierdut n'a
mai putut fi recâştigat. A săvârşit atunci a a doua
greşalâ, trecând, versatil, dela extrema prudenţii la
extrema îiidrăsneală, hotărînd ofensiva pe două.
fronturi, fără să cumpănească dacă are mijloacele
tiecesare. Astfel, în acelaş timp în care ordona re-
luarea ofensivei în Ardeal, retrăgea de pe acest front
ultimele rezerve de armată, concentrâtidu-Ie în ve-
derea ofensivei de peste Dunâre. Când lipsa rezervelor
a început să-şi producă efectele în Ardeal, Marele
Cartier, iarăşi nestatornic, a renunţat la ofensiva
dela Dunăre, înainte de a-i fi văzut rezultatele,
retrimeţându-şi rezervele spre miază-noapte. E r a însă
prea târziu, pentru ca aceste forţe, sa mai p o a t ă
înfăptui acolo o misiune ofensivă. Trupele din pr ima
linie fuseseră irosite şi rezervele abia ajungeau acum
să umple golurile,

POST DJţ OBSBRVAŢm DE; A B . T I I . B B . 1 B
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INFANTERIA SAPA MĂŞTI INDIVIDUALE

Eşecul primei părţi a Campaniei româneşti trebuie
deci atribuit în primul rând erorii de judecată a
Marelui Cartier românesc, care a lipsit de rezerve
ofensiva din Ardeal, în momentul cel mai critic,
Nu pentrucă nu a dispus de rezerve căci aceasta
n'ar fi adevărat; ci pentrucă, tulburat de teamă,
nu a mai putut judeca limpede uude şi când trebuia
să le întrebuinţeze.

Polemica iscată, mai târziu, asupra «răspunde-
rilor » a lămurit cu prisosinţă acest lucru. Este su-
ficient să amintim că în timp ce armatele române
din Ardeal sufereau, secătuite de rezerve, presiunea
unui duşman abil, 6 divizii româneşti şedeau neîn-
trebuinţate, în vederea unor lovituri îndrăsneţ conce-
pute, dar inconrplect executate.

Că înfrângerea dela Turtucaia a avut un efect
moral atât de hotărîtor, încât a determinat schim-
barea planurilor Marelui Cartier românesc, e desigur
explicabil, dacă ne gândim că era vorba de o ame-
ninţare directă a Capitalei — centrul sensibil şi gân-
ditor al ţârei întregi. Această schimbare de concepţie,
în plină desfăşurare tactică a ofensivei din Ardeal,
nu era însă justificată, dacă ne gândim că în cum-
pănă nu era un oraş, ci biruinţa! Chiar dacă Marele
Cartier are scuza de a fi cedat sugestiilor coman-

damentelor aliate, această greşeală e cu atât mai
dureroasă cu cât pe această reacţiune instinctivă
de apărare s'a bizuit mai mult inamicul, în planul
lui, decât pe însemnătatea reală a victoriei sale din
Dobrogea.

Campania din Transilvania s'a pierdut astfel, mai
mult din pricina unor lipsuri sufleteşti, decât din
pricina superiorităţii reale a inamicului.

I,ucrurile acestea sunt desigur uşor de spus astăzi,
când cunoaştem rezultatele. Mai greu erau de des-
sluşit atunci, în vâltoarea bătăliei. Vorba prover-
bului. Faptul acesta atenuează, desigur, în parte,
gravitatea acestor judecăţi, Adevărul lor nu poate
fi însă tăgăduit.

In măsura în care, 4 istoria lucrurilor care au fost,
e menită să fie pildă şi îndreptar pentru cele veni-
toare», ele trebuiesc spuse; nu pentru a învinui
pe cineva, ci pentru a face ca mâine, ele să nu se mai
repete.

Ajunge să ne gândim la ceea ce a putut face ini-
ţiativa hotărîtă şi îndrăzneaţă a unui locotenent-

INB-ANTEHJA OCUPĂ O TRANŞEE

TUN ANTIAERIAN IMPROVIZAT IN PRIMA. PARTE A CAMPANIEI

colonel, Toma Popescu, care trecând întâmplător
prin Câiueni şi dându-şi seama de prezenţa inami-
cului în munţii din vecinătate, a organizat apărarea
trecătoarei Oltului împotriva Corpului alpin, pe care
1-a împiedicat s'o ocupe, până la sosirea Diviziei
a 20-a, numai cu 15 bătrâni din sat înarmaţi cu
puşti luate dela inamic, aflate la primărie; sau la
felul în care, alt act îndrăzneţ: atacul învăluitor
al detaşamentului Scărlătescu, căzând prin surprin-
dere peste muntele Vâlcanului,- a restabilit la Jiu,
situaţia comproiuisă'n urma bătăliei dela Merişor,
recucerind, în preziua bătăliei dela Sibiu, tot basinul
Petroşanilor, — pentru a ne da seama de eficacitatea
pe care ar fi putut-o avea coordonarea riguroasă a
acţiunii unor elemente capabile de asemenea eforturi.
Pilda Armatei Presau, care—pe scară redusă şi la
alt grad de densitate a trupelor — a anticipat totuşi,
cu aproape doi ani, tactica ofensivei continue reali-
zată prin înlănţuirea eforturilor succesive, în sec-
toare diferite, care a făcut nemuritoare gloria mili-
tară a lui Foch, de mai târziu, —este hotărîtoare în
această privinţă.
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APĂRAREA GRANIŢEI MUNŢILOR
Găsind că Falkenliayii. înaintează prea încet, Ma-

rele comandament inamic procedează Ia o regrupare
a forţelor lui, care numără acum 32 de divizii pe amân-
două, fronturile româneşti. Bl subordonează armatele
care au recucerit Transilvania, grupului de urmate
ale Arhiducelui Carol, şi amâudoun primesc însăr-
cinarea de fi zori trecerea munţilor, prin surprin-
dere, divergent, pe urmele Românilor.

încercarea duşmană de a trece munţii prin surprindere

TJnu&rind executarea planului dela I'less, Armata
I-a atistro-ungară atacă munţii Moldovei spre ră-
sărit, căutând să străbată spre firet, prin valea Tro-
tuşului, pe când Fnlkenliayn —nemulţumit ele această
risipire a sforţărilor—caută cu Armata a IX-a
«drumul cel mai scurt spre Bucureşti» peste munţii
Muntenieix).

Dar la porţile Moldovei,
Armata I-a duşmană e în- .
tâmpinată de rezistenţa în- . • S j .
ciârjită a Armatei române de .: •• . : r
Nord, Contraatacând fără
preget: Ia Oituz; a ), in Valea '.•'- '.',•• ,

ÎIAHEŞAT.UI, EREMfA GTilGOlUţKCU

Falkenliayu uu-1 împăr-

l) X,o. atacul pentru forţarea
porţilor Moldovei, cooperează
Corrml de cavalerie german al
lui Schincttow întilrit cu două
divinii de infanterie, cedat tem-
porar de Atavnta IX-a gei'mtmă,
armatei I atistro-ungaire şi Cor-
pul VI anstaro-ungar fii Iul lfn-
blBÎ. Cel dintâi ata<s& spre
Oneşti şi Târgul Ocua, al doi-
lea, spre Moineştî şi Couinne.şti,
Amândouă tm acelaş obiectiv;
să pătrundă 111 larga vale n
Trotuşului, cat mai la Sud eu
putinţS, prin vsiîle laterale, per-
pendiculni'e pe graniţă, ale n-
flucnţllor acestuia, spre ;i des-
părţi Armata, de Nord de cele
din 'Muntenia, tfiimV pe cea
dint.1l tle babele ei şl îucost-
jurând pe celelalte, B planul
lui I/udetidorff, pe care însă

taşeşte. Ispitit de perspectivele deschise prin «surprin-
derea delii Rucăr », ci socoteşte greşită risipirea eforturilor
în direcţii divergente.

a) Bătălia dela Citia

Atacul principal se âă de Schniettow, la Oituz, pe unde
trece drumul mare deln Târgul Secuilor la Oneşti, prin
Bfeţcu, Poiana SSratu, I-Iarja, Grozeşti şl Bogdaueşti,

Ija 27 Septembrie, CoipuV da cavalerie inamic — core
urinŞfeă Armata de Nord Î11 retragere, încă dela cotul
Oltului, (fir-a s'o poată ajunge —se despnrte, Div, I in-ca
munţii Vtancei spre Râsărit, unde va Ei oprită de Brîg,
7-a iuixt4 sositfi din Regat. Biv. 3-a se loveşte la 28 Sep-
temvrie, la. eşiren esterioarS a defileului Oitiizului, de
Dlv, 2-a româuâ de cavaletic, cate a luat poliţie la Nord
de Breţcu, la Meglieluş, Intervenţia Div, 71 nustro-ungare
care a sosit'pe câmpul de batale sileşte div, 2-a roniftuS
să: se retragă în defileu, către vechia graniţa, 1^30 Sep-
temvrie, jnaniici.il ocupă Poinna-SHrntn,

Dat Div. 15-â (G-tal Grigorcacu) •veiiiţă de pe frontul
Dobrogei, a ajutis la timp, Ba înaintează dhi Regat, prin
valea Oituzuluj şi. prin văile laterale ale . Slaiueuhii (pe
dreapta)-şl Caţinulul (pe stânga), ieşind înaintea duşmn-

;nulul in îISrja, unde înlocueşte^Div, 2-a de cavalerie

Trotuşului x), unde inamicul a isbutît să se infiltreze,
ca şi la Bicaz2), armata română rămâne stăpână,
pe trecători.

curo trece în rezervă, la aripa stângă a grupului, în valea.
Cusurului. încercările inamice de a întoarce poziţia ro-
mână dela Hârja sunt eoutra-tnanevrate abil din văile-
Caşhiitlui şi Siănicnlui şi zdrobite una după alta.

In îaţa acestor eşecuri, inamicul anmcfi'u luptă Biv..
fi-a bavareză. Intervenţia ei ajută la ocuparea Hârjei;.
dar noua încercare de a întoarce poziţiile româneşti dh.
Kruş ea şi celelalte, I,a 5 Octomvrie, inamicul, care aie-
iieuui toate forţele în Unic, hotărît să termine, deslauţiiie
iui atfic genuini, în prezenţii Ariiidueclui moştenitor şi
«d Primului inininttn T!s/.tt. Dsiy comundsuitul i-omUu, vu
ajutorul căruia :i sosit dclft Hucăn o brigadă din Div. 8-n̂
eontru-atucă a doua zi, în prezenţa Principelui moştenitor
mm fiu, restabilind situaţia pu tot frontul. Atacuri 91 con-
tro-ntncurl se succed ?.\ şi noitpte, dela 6 Octombrie, fJSră,
alt re/.ultat decât trecerea poziţiilor dintr'o îuAnă în alta,,
până Ia Q Octoinvrie, când duşmanul începe să dea semne

de oboseală. Prof i tând de
j situaţie, Grigorescu, care a,
• primit încă o brigadă, des.

•„ lănţuie un nou coiitra-atae
• j general, reia Hârja, coama

Stăucica şi înălţimile dela bo-
tar, aruucâud pe inamic pt
linia vccbei graniţe.

') Atacul văei Tiotuşului

In timp ce luptele se des-
făşurau astfel Ifi Oituz, I'abiui
încerca să răzbeiiMcii în valea
Trotitfitliii, mai la Nord, cu
Corpul VI.

Kenunţâud sa atace de front
pasul Ohinîeş apărat de Div.

| 7-a, el caută sil întoarcă iiph-
tarta romanoastii, pntriinKÂnil
cu diviziile lui, S11 spatele ei„
prin vftile afluenţilor laterali af

1 Trotuşulul.
La dreapta, Div. 30 (MoluurJ

atacă In r Octomvrie spre Dar~
măueştl. După C> '/.He de luptfi.

I nu izbuteşte însă să ocupe de-
cât Poiana Uzului, de nude-

I este de altfel scos do a doua
zi, prin contra atacul român
deslănţuit simultan de front şf
pe flancuri.

La- 3 Octombrie, Div. 61 (Grallert) izbuteşte însă sfi s*
îufiltreze mai la Nord, prin văile Sultei şl Ciobănaşului
în spre Agăs şl Goioasa, Dar Generalul IsUnti care comamlft.
Div. 7-a, contra atacă la centru de front {detaş. Col. loiiu^
ÎU spre Asăn. In acefaşt tinip, triincto pe dreapta deta-
şamentul Col. Uoian să ocolească prin văile Agostiuului;

şl Agasulul şit.sa cadă în spatele inamicului dela Goioasa.
Imprudenţa executării atacului de flanc duce la nimicirea
detaşamentului; dar presiunea lui contribuie la slăbirea
rezistenţei Inamice îaţa de atacul frontal. Aşa că Românii
restabilesc situaţia pe linia: Muucelu-Goloosa-Vf, Edera-
Vf, Lapoşul-Poiana Uzului.

a) Luptelâ din valea Bicamlui

Mai la Nord, în vaha Bicmului, Div. 72-a nustro-ungant
atacă, la 6 Octombrie, odată cu deslunţnircti atacului ge-
neral dela Oituz, prin surprindere, muntele Tipclieş pe-
cfu-e-l ocupa, înaintând spre Crocşti, cu gândul de a tuia
comunicaţiile Div. 14- roîmW, prin Valea Tnrcaului.

Dar în vreane ce detaşamentul Rogobete revistă de front
la Croeştt, detaşamentul Col. Gherăscn coutra-ntacii pe
hiamio spre Aţa, îutorcaudu-i povlţla, Kivdarftici încearcS.
acesta sa riposteze atacului frontal românesc, deslănţuit con-
comitent. Creasta muntelui rămftiie pană la urmă în mfti-
nile Romanilor şi trecătoarea BicaKulut mi poate fi Eorţatft.
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Fără a avea un succes decisiv contra Armatei a I-a
române, Falkenhayu isbuteşte însă să se insinueze
cu Armata a IX-a, în defileurile Munteniei.1)

Dacă încercarea lui de a tăia calea Predealului
trupelor româneşti care se retrag dela Braşov nu
reuşeşte, aşa încât Staabs e silit să atace pieptiş
trecătoarea apărată cu îndârjire de Români2), Morgen
mai norocos, ocolind cu brigada 8-a mixtă peste
crestele dela Apus de Giuvala cade la Rucăr, în
spatele Div. 22 româneşti care apără pasul Branului 3 ) .

Convins că ţine în mâini o victorie ieftină, Pal
kenhayn sporeşte presiunea asupra frontului român
refăcut la Dragos^ave şi răsbeşte spre Câmpulung 1j,
Intervenţia Div. a 12-a restabileşte însă situaţia,,
închizând inamicului accesul văei Dâmboviţei,

La fel nu reuşeşte nici încercarea lui Kraift de a
întoarce apărarea Oltnlm prin valea Topologulni,
unde o coloană de Alpini infiltrai ă spic Sălfitmc, e
contra-atacată din spre isvoarele Argeşului şi arun-
cata înapoi pe creste a),

') A dmm zi după bătălia dda Braşov, Falkenhayn, îu
căutare» celui mai scurt drum spre Bucureşti, ordona
Armatul a IX-a sil atace jiriti surprindere trecfltorile Mun-
teniei, pătrunzând îu ele îndată şi dacă se poate înaintea
Românilor, Corpul I {Morgen} ia direcţia trecătoarei Bra-
uului pe urma resturilor Div. 4-a, Corpul XXXIX în spre
cele patru trecători dela Sud de Braşov, Div. 51 spre Predeal
pe urmele Div. 21, Div, 180 pe urmele Div, 3 spre
pasul Bratocei, Corpul Lutwitz ia calea Buzăului, pe ur-
mele Div. 6-a, Corpul Schmettow e trimes spre N.B.,
în munţii Vrancei, să co-
opereze cu trupele Armatei ; ".
I la forţarea trecătoarei Oi- ' •
tunului. '

Deşi violente, atacurile în- :. •' .
dreptate spre pasul Buzăului
.ţi Bratocei au mai mult 1111
caracter demonstrativ. Ata-
curile principale se îndreaptă
spre trecătorile Predealului .;. ...^
şi Brunului, pe unde duc *••—-"'
drumurile cele mai scurte
spre Bucureşti, prin Ploeşti
şi Târgovişte,

.*) Atacul Predealului
Mişcarea ocolitoare a unei

Brigăzi din Div. 76-a austro-
ungara, care încercase să
cada peste munte, în Va-
leu Timişului îu spatele tru-
pelor româneşti care se re-
trăgeau dela Braşov, e ză-
dărnicită prin intervenţia
Div. 2i-a; aşa că Div. 51-a de Honvezi treime să atace
de front treeătoarea Predealului 1

Inamicul e astfel pus îu situaţia de a nu mai înainta,
îu acest sector, decât cu greu, cucerind munte cu munte
şi numai după vii coutestaţlunî şi cu mari jertfe.

Astfel, cu toată superioritatea Iul de artilerie, el nu
isbuteşte să cucerească definitiv Muntele Susaiului şi să
ocupe Predealul, decât după 10 zile de lupte îndârjite
(10 Octombrie). Diviziile 4 şi 16 romaneşti, puse sub
comanda Generalului Văitoianu, înlocuesc mult încercata
Divizie a 21-n, ocupând o nouă poziţie, la Nord de Azuga,
pe linia Clăbucetelor.

3) Surprinderea dela Rucăr

Mai norocoasă fu operaţia inamicului îndreptată contra
trecătoarei Branului.

Aci, Div. 2a-a română (G-ral Razii), sosita dela Dunăre,
a înlocuit, la 27 Septembrie, rămăşiţele diviziei a 4-a,
ocupând la Giuvala, puternica poziţie, pregătită încă din
timp de pace, sprijinită cu stânga pe masivii! Pietrii
Craiului şi cu dreapta pe Muntele Fundăţica, lângă Moe-
ciul de Jos.

Dar în timp ce această divizie respinge atacul Div. 76
austro-ungant, care încearcă S& pătrundă, de front, în
valea Dâmboviţei, — Brigada 8-ft de munte austro-ungarst
ocoleşte Piatra Craiului şi cade la 30 Septembrie, la Ru-
căr, în spatele poziţiei româneşti. Div. as-a se retrage îu
grabă, salvandu-şi materialul, spre Dragoslave, unde ocupă
o nouă poziţie.

GARA PILL.bUAl, DUl'A

1) Atacul Dragoslavclor

Atacată nci, diu nou, de inamic, care a adus îu linie şi.
Div, 12-a bavareză, Div, 22-a nu-şl mai poate menţine-
poziţiile. Situaţia este gravă pentru Români. Dacă frontul
tor cedează, inamicul are deschisă deopotrivă calea Bucu-
reştilor prin Târgovişte şi calea Piteştilor prin Câmpulung,
« Surprinderea dela Rucăr » e pe punctul să-şi dea roadele-
aşteptate de inamic.

Iu ajutorul Diviziei 22-a, soseşte însă, tot diu Dobro-
gea, Divizia 12-a a Genera-

' . . . , < lului Găiseanu, Contra-ata-
. . " . ' . . . '•• i când de flanc prin valea Pra-

vuţului pe inamicul care, so-
cotîndu-se învingător, îna-
inta descoperit în josul văei
Dâmboviţei, îl loveşte cum-
plit restabilind situaţia pe
linia: Argeşel-Năitiăeşti-Va-
lea Pravăţului- M figura- 31a-
tciaşul-I'risaca.
a) Luplelc din vaUa Oltului

De îndată ce Fnlkeiiliayu
îşi dădu scama de perspecti-
vele strategice ale surprin-
derii dela llucăr, ordonă Iui'
Krafft să înceapă atacul văii-
Oltului, spre a răzbi, con-
comitent, în direcţia Piteş-
tilor.

Folosind aceeaşi metodă
care-i reuşise la Sibiu, Krafft.
încearcă să întoarcă aripile

externe ale Div, 13 şi 23 romaneşti cu Brigada io-a
alpină prin Valea- Lotrului şi cu Brigada 2-a pe înăl-
ţimile dela răsărit de Topolog, în direcţia Curtea de-
Argeş,

Atacul deslănţuit la 3 Octomvrie de Brigada a io-a.
alpină contra poziţiilor ocupate de Div. 13-a română la
Apus de Olt, pe munţii Pietrosul,Veveriţa şi Cluţinnetul,
nu izbuti. Ccmtrn-atacul român arunca de a doua zi înapoi
pe duşman pe munţii Robu şi Murgaşul, fără a putea
însă recuceri dealul Vladului.

Brigada 2-a alpină, care coborîsc între timp de pe Surul
şi căzuse la Octombrie, Ia Sălătruc, pe liniile de comunica-
ţie ale Div, 23-a, — care făcea faţă în munţii Făgăraşului
Corpului Alpin, — fu contra-atacată la Octombrie pe
dreapta, de detaşamentul Cihosky dinspre Aref şi pe-
stânga de detaşamentul Moşoiu dinspre Clocotici, şi arun-
cată înapoi pe munţii Ghiţu şi Frunţile. Un nou atac-
românesc pe comunicaţiile coloanei şl timpul rău, deter-
mină retragerea ei precipitată, mai spre Nord, către mun-
tele Poiana,

Intervenţia Corpului Alpin, care atacă cu toate forţele
la 7 Octombrie Măzgavul, apoi Faţa Sf, Ilie, Călugărul
şi Zănoaga, salvă coloana aventuroasă, atrăgând spre sine-
rezervele româneşti şi determinând pe comnudcmtul ro-
mân — ale cărui elemente înaintate, condus; de Colonelul
Cautacuziuo, rezistaseră eroîq la Coţi — să retragă, hi 8
Octombrie, frontul spre Sud,' pe o poziţie mai siguifl,
constituită din- înălţimile ce strajuesc ia Nord basiuul Ti-
teştilor. In acest sector căzuse, Ia începutul luptelor, Ge-
neralul Praporgescu, comandantul Div. 20,
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Încercarea duşmană de a forţa trecerea munţilor

încercarea de surprindere neisbutind, inamicul
îşi sporeşte efectivele, căutând sa forţeze trecerea,
începând din, a doua decadă a lunii Octombrie.

Pe când Armata I continuă să atace cti îndârjire
la Oituz, Armata IX-a reia ofensiva împotriva tre-
cătorilor Munteniei, deplasând\i-şi efortul tot mai
spre Apus, cti gândul să atragă îiitir'acolo rezervele
Românilor.

In acest timp Mackensen atacă cu Armata IlI-a
bulgara linia Cetnavoda-Constanţa, pe frontul do
tjrogean, stăbit prin xetiagerea rezervelor româ-
neşti trimise în apărarea nlitnţilor.

Atacul trecătoarei Oitiizului nu aduce inamicului
nici de data aceasta un succes apreciabil1). In schimb,
ofensiva deslănţitîtă contra munţilor Munteniei, dacă
nu reuşeşte să-i deschidă lui, Falkenlrayu calea spre
câmpie, îl pune totuşi definitiv în stăpâuirea cres-
telor care domină unele trecător.

In valea Prahovei Staabs, folosind rezervele aduse
din Sectoarele vecine, a pus stăpânire pe linia Clă-
bucetelor, silind trapele româneşti sa se retragă. Dar

J) Gerock, care înlocuieşte pe Sclunettow trimes Iu Jiu,
reîncepe operaţiile la 14 Octombrie,

Timp de 8 zile atacurile şi contra-atacurile se succed
fărfi. întrerupere. Duşmanul care n ocupat muntele Cor-
îiica e contrn-atacat de pe Fata Moartă şi alungat peste
graniţă.

Văitoianu, care comandă sectorul, a ocupat o noua
poziţie în faţa lui la Nord de Buşteni1).

In sectorul Nămâeşti, Morgen a isbutit să coboare
crestele; dar Găiseanu 1-a imobilizat la Nord de
Câmpulung, pe linia dealul Mateiaşului—Albeşti—
Cândeşti2).

Mai grava e situjia în Valea Oltului, nude Al •
pînii lui Krafft. atacând fără întrerupere, au ocupat
basmul Titeştilor, silind trupele lui Petala să ia
poziţie pe ultimul şir tle înălţimi, ai munţilor Coziei *,,

In sfârşit, un concurs fericit de iniţiative tran-
sformă în biruinţă românească o primă încercare de
străpungere, efectuată de inamic la Jiu, tocmai când
acesta se socotea stăpân pe victorie.

Din nefericire, victoria e plătită cu moartea gene-
ralului Dragalina, bravul comandant al armatei I-a,

ADĂPOST Dlî M1TRAMBRĂ

') Lupleh din valea Prahovei
Atacul, deslânţuit la 13 Octombrie în valea Prahovei

de inamicul care a adus aci trupe din sectoarele vechie,
pime piciorul ta a doua poziţie românească. Din prima,
zi cade Clabucetul Baiului. A doua zi Clăbucetul Azngel,
Clnbucetul Taurului nu fu luat decât la r8 Octombrie,
Recucerite la 19 Octombrie, Clăbueetele nu pot £i
păstrate. In sfârşit, cn Dihanml, cădea la 22 Octombrie,
dui)ii lupte dârze, şi ultimul element «1 acestei linii. Isto-
vită de bombardamentul inamic şi de cotitra-atacuriic
repetate, Dlv. lo-a. trebuie retrasă din luptă. Elementele
din Div. iC-a, care o înlocuesc, ocupă la 23 Octombrie a
treia linie de apărare la Nofd de Buşteni.

Lipsit de forţe suficiente spre a întreprinde — cum ar
voi •—• o ofensivă puternicii dela Ptedeluş, îu spatele ina-
micului, Averescu reuşeşte totuşi sft-1 fixeze, ordonând
atacuri demonstrative utât în vnlea Prahovei cat şl îu
sectoarele liratocei şi Predeluşului, de unde acesta îşi
retrăsese rezervele,

a) A doua bătălie (lela Câmpulung
Nici Morgen nu se dil bătut îu regiunea Câmpulun-

gului, In vreme ce Div. 12-a bavareză şi Div. 7G.fl reiau
atacurile contra noului frout românesc, Brigada S-a de
mnute încearcă aă repete, mai spre Apus, lovitura dela
Rucilr, câziud In. 7 Octombrie, peste munte, la TjetcşU,
în flancul poziţiei române de pe Argeşel, Atacurile ei sunt
îusH stăvilite de coutra-atacurîle roiuftue, împotriva Cflji-
deştilor şi Albeştilor, supravegheate personal ele Averescu.
l,a dreapta, atacurile duşmane se zdrobesc de asenmtii,
la 13 Octomvrie, de puternica poziţie de pe Mateiaş,

I,n stânga Div. 22-a române, soseşte ncum Brigada 3-a
de cavalerie, stăvilind definitiv încercările de manevrurc
a flancului romanesc în spre munţii Făgăraşului; înr la

drcivpta Divisdei a 12-a ae nşează Brigada 2-a de cavalerie,
împiedicând îniiltrarca inamicului peste masivid denote!,
spre VS.ile laloitiiţei şi Prahovei,

Trupele române constituesc sub comanda Generalului
Gaiscauu Grupul NSmâcşti, In firipa. stângă a armatei
a Ii-a, sprijinit cu dreapta pe Leaota şi cu stânga pe
IH-iltea. Cakii Munteniei e acum închisă duşmanului,
care nu va mai realiza «ci nici un progres stabil, cu tonţii
ofensiva ce va deslănţui aci din nou, la 28 Octomvric,
în direcţia Albeşti, I,crcşti şi Câtideşti,

") Lupkle din valea Oltului
Atacul inamic desiănţuit la 11 Octomvrie în stânga

Oltului odat& cvi. ofensiva dela Jhi determini pe Români
să părgseaseă baslnul Titeştiior, după 4 zile de lupte şi sil
se retragă pe linia înălţimilor care-1 domină dela miaatt-zl.

Dar Ia 18 Octombrie, inamicul pătrunde şi îu noua
poziţie romaneasca pe muntele Mlglele, de unde nu mai
poate fi acos.• I,a 25 el ocupa Măgura; iar la 26, Polann
Spinului, cheia întregii poziţii,

Div, 23-a, în ajutorul căreia soseşte Dlv. 14-a, ae retrage
'"tăşi, pe linia DSngeştl—RMSuuesti—Şuiei—Salfltnic,
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împuşcat îu defileul Jiului în cursul unei recunoaşteri
efectuate în preziua deslănţuhii ofensivei1).

l) Prima- ofensivă inamicii dota Jiu
Intenţia lui Kneussel, care comandă atacul, este sil

deschidă defileul Jiului, cavaleriei lui Sehmettow, întor-
eându-1 pe Iii apus, eu ].HV. IT-U biivarezii. In acest seop, pi:
când Grupul tîtiiwinsUy nUi'iY deiuoiiNtriitlv, In rfisilritul
apoi, Eriund» -n-a romană, îutvc Hurduc şl ITlalopu ; Divi-
zia rr-rt biivarcxă tttticn [«• trei mUintw, HrlRiitUt 22-a, cnru
acoperă la apusul ei, linia înălţimilor ctiri! strivjiiese pusul
Vulcanului: Ciiudrelnl, obârşia Merisorulnl, Strajil si Cornul
Ziluoiigei. l'rhiiii colounii ntacil ttpi'c pusul Vulcanului,
:i ilnna, spre Cornul Zanoa^i'l, A. trelu ntiiert Sirieni, păzit di:
detaşamentul Triişeule.scu, La dreapta, Divizia (MI de
cavalerie, între Osleii şi KnHtovtrmil, urmeris'.u sil ooboure
peste dealul Arcimuhit ,spre Uadiceni, pentru u acoperi
Divizia n-ii unvnrczit împotrivit unul eontru-atae rotiiihi
din spre Buia du Arm 11 A.

I,n 10 Octomvric, Hrifţada 21-u româna c înipinsfl spre
Hiiiicclu şi Urma lloului şi apoi, mai jos, prin I,niuici, spru
ieşirea defileului, Iu Hnmbeşti. J,d apus, l!iit;ad;i î'j-ii rezistă,
ietrafţându-se succesiv eu drcnptit pe dealul Bidign şl apoi
la Poiana Mlhai Vitcnaul. Dar In stSnga ei, Div. 1 i-a ba-
vareză sparge Jinin româna între Cornul Ziinongai şi Siglou,
anincilud detaşamentul Scftrlîltoscu, pcHte dculurllu Scurtu
şi Mutu, spre Vrtl-dc-oi şi detaşumontul Truşeulescu peste
Sumileu şi Tufiti, spr« Duhriţn. Colonelul Hoinoricutimi se
liisA Hnr])i'ins Ui Vni-di'-ui şl iuismieul KO ruvarsă în sutele
de sul) niutitc, Rexistcn^a dulii l'oiiuiu lui Miluii Viteu/.nl,
devenind Inutilă, Hri^ada 2̂ -11 Ke rvlrujţc .spre Vădeni şi
•Curtijffnua. l(a T;ţ, innniii'iil u ajuuH pe linia: Duhnii- l'nl-
ţuşti - Stâiie.jtf - Ciirtlii - Sâmliolin - îilrnki- i'orcttii. .4v.ui-
î iirdeli; lui apiu- îu fuţii Tîtrguhil Jiu.

Victoria română
l.)nr Colotiehd AuustuMiu, comiuidtititul yrupulid de Jiu, pre-

jţăteşto riposta, ordtmfiud imitaţilor rfialcţit" «ii «o opreaseft
şi sa facit front ofensiv împotrivii duşmanului. Ordinul se exe-
cuţii In i.| Oci,omvrK\ J,n rlreiipto, Url^iida 21-a ntncil (it'ln
Iîutnbeştt spre Poreclii- nimici—Moşneni, tillnd eu detaşn-
meiitul Dinmimdl eoniunicuţia iuaiuiouUU peste Jluil^a, apte
pusul Vâleiuuilui. l,a centru, Brigada a.'.-a (Col, Obofţeauu)
ataca spre Turciuoşti---Cârtiţi -Ru(ţi şl Horezu, provocând
•coufuiîie în unităţile Inamice. La .ştiinţa, ckrtii^timciitiil Triişj-
•ctilcscu, atacă spru Hasoviţa-—TJrsuloJ LeleHtl, dur e oprit
•de contra atacurile iimtiiice. Iu sfârşit, apitrnreu podului dela
Tftrgu-JJ«, tn fa(n cflniiu au aptlrut dourt coiuptiuli inamice,
se improvizea/.ii de Colonelul Mlădlneseu, cu ajutorul inili-
ţienllor, cercetaşilor si populaţiei civile, Cu acest prilej ,s'a
distins vlteuxu îţciiteiina Teodorolu.

lutonroereu ofensivă a UoiuAnilor surprinde pe lnniulc în
risipire. Pentru a desăvârşi succesul, doua detaşamente mai
puternice, sunt destinate să piltruudă itilAun în dispozitivul
duţfiuan, unul j)e drenjita, altul pe «.tAmţu jumuli forumtil de
îuiilntnrcii aeestuln, l'e. dreapta, detiişumentul Lt.-Col,
Coandit utiicfl spre iSTuubotlu-—Arsuri-- Schela—Vui-du-ei
şi cude în spatele duşmanilor cari rozlstii Iul Obofţoftiui.

Pe «tiluj;», detaşiuueu1:\d I,t,-Col. Dejolanu, sosit prin
Itnlu de A.iauiă, dela Cerna, porneşte dlil Brădiceni în trei
direcţii. In timp ee detaşamentul Ihunltreseu atacă Divizin
a (i-a de cavalerie inamică, de front şi de fliinc, la Nord de
l'Y/hîceţtli, (iluiijţâtuUa Uttuial petite <latt)ul l'ivtt, spre d<>nlnl
Arcuuulul, degajând ustfel Htânga iul Dejoimm, — nec-stu
atncu de flanc, prin Arcmit, trupele duţiiinno caro rer.lstîl la
llatjoviţn lui Truşeuluseu. Iu acelaşi timp, a doua coloană
porneşte prin Măuuteştl şl ltuncii spre Dobriţa—Viilor!---
Curpenl—dealul luesului, dftndu-şi inAitii, îu spatele duş.
maunlnl, cu detaşamentul Coandă, Surprins de vlfţuroasn
ooittra-ofojislvîl roniAnn, inamicul si: retrujţe îu fţrabit spre
creste, pHrfisiud în niAinite Românilor numeroşi pri/.oiiierl,
tunuri şl provixll, Cu acest prilej, s'a distins Locotenentul de
rezerva Patrftşcoiu, citut la ordinul armatei, cure, fiind
născut prin partea locului, a pătruns, pi: poted neştiute,
noaptea, spre Arsuri, însoţit mimul du wlţtva ostaşi, în spa-
tele inamicului cnptnranclu-1 o baterie de opt; obuziere.

1NTHAHKA l'ii I'UONTUT, L'ASjINUT.UI

Situaţia operaţiilor la sfârşitul lunii Octomvric, însem-
nătatea strategică a rezistenţei dela Oituz. Modificarea

'planului de răzbătu al inamicului

Toate aceste operaţii ji'aii adun Inajiiicuhii succe-
sul .strategic dorit,

Dacă, în Dobrogeni, (.ui toată apărarea eroicii fi
Diviziei 9-si, dciîi Topniisar, itiaitiicul a aiccrit 1a <j
Octoiuvrio Constanţii şi CVriiiivoda la u , silind \w
Români sil aruiux- în :HT podul <h> pi-sli- Hor<va (<•<.•!
de peste Uinuiii ' îv/istâiul) ţii sii w rflra^ri JJC linia
Hfuijovii-Bahuda^, de undi- nu mai pul spera divât
,ss"i apere J >ell;i; la poarta Mnltlnvd, în valea Oilu-
zului, ]>e niule duce dniinul a>l nmi .scurt ciitre 1 )u-
nîlre, spi'e care tliiţtnumiil .şi-a eonctintrat efortul prin-
cipal şi unde a atacat neîntrerupt de!a nH Septem-
brie/ii Oetoiuvrk, el u fo.st oprit: JJC lot: de trupele #;-
ncraluUii îţrmuia (iri^oiesou, I'eacolo nu ,se va tivee!

Culc două aminti! inamice tui fost ustfel jnise îu
ituposihilitnte să dea mâna în rcniiinuti (lalaţilor.

Rezistenţa romană dela Oituz va fi anul deci un
netăgăduit eject strategic. V,i\ va fi împiedicat unul
din ln-aţelc cleştelui jiregălit de imunii: xti se îneliida
asupra annsitei române din Muntenia .şi să o distnifţă,
,şi prin acoasta va fi făcut nefolositoare înaintarea lui
din Dobrojţoa.

Decepţionat, ijuunieul e silit «fi-şi schimbe planul,
deplaH«ii(lu-şi efortul ••••(le astă dată cu toată'

î'oinii, vmrii IIOHCUA, DIFPA j>rHTRii«iţiii{
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încercarea de trecere pnn sur\
Bâ[<lliq cfelq Olţoî ţ i cdularaa

cel moi scurt spr* Bucur<i_
Cucerirea Dabrog»i. Vrcforto româna

aî>R«oncentrari!a rnamico dirpâ pi

lîrea —- cătie Vestul Munteniei, nude ofensivele tre-
cute 1-au pus în stăpânirea crestelor şi unde, deşi
n'a jsbutitpdnă acum să iasă din trecători, —a păstrat
totuşi convingerea că o ruptură este posibilă dacă
repetă încercarea cn novti foiţe, evitând erorile trecute,

In acest scop, el procedează în a doua jumătate a
Urnii Octoinvrie, la o nouă concentrare. Slăbind pre-
siunea asupra munţilor Moldovei, el îşi întăreşte Armata
a IX-a, în timp ce grosul Armatei de Sud, care a cuce-
lit aproape toată Dobrogea, e retras între Nicopole
şi Rusciuc, unde va rămâne în aşteptare, până în
momentul în care, odată ruptura obţinută 'a munţi
şi puhoiul duşman revărsat în câmpia Munteniei,
aceasta armată va putea trece Dunărea spre a da
mâna celeilalte,

Consideraşi asupra apărării munţilor
învăţămintele campaniei de apărare a munţilor

româneşti în cursul lunii Octomvrie 1916, sunt de
asemenea vrednice de ţinut minte. Stingheriţi în
prima decadă a ltroit Octotnvrie de superioritatea
manevrieră a inamicului, care dispunea de unităţi
speciale antrenate pentru lupta în munţi, Românii
s'au deprins repede cu condiţiile acestui fel de ope-
raţii şi, începând din a doua jumătate a lunii Octom-
vrie, ei ri'ati mai putut fi dislocaţi de pe creste prin
manevre ci numai copleşiţi de superioritatea mij toa-
celor technice ale inamicului. Paza atentă a flan-
curilor, rezistenţa elastică, impetuozitatea contra-
atacurilor şi eşalonarea rezervelor în adâncime, au
.fost principalele elemente ale succesului rezistenţei

româneşti în această perioadă. Ea a silit pe inamic
să opereze, cum văzurăm, o nouă concentrare de
forţe împotriva României, de astă dată cu intenţia,
fermă de a înfrânge definitiv, rezistenţa românească,

Nevoia rezervei strategice

Din nefericire, Marele Comandament român mt
dispunea de nicio rezervă strategică pe care să o
poată arunca în luptă, la nevoie; toate resursele-
sale fiind irosite la întărirea liniei de rezistenţă, Iu
faţa acestei situaţii, Generalul Culcer, comandantul
Armatei I-a, propusese părăsirea voluntară a Olteniei
şi retragerea frontului românesc pe Oit. Considerată
ca un act de slăbiciune, această propunere prudenta
a celui mai bun general de câmp român, determinase
Marele Cartier să-i retragă comanda armatei în
preziua victoriei dela Jiu.

Grija constituirii unei rezerve generale va deveni
însă principala preocupare a Misiunii militare fran-
ceze condusă de Generalul Berthelot, sosită în ajutoT
iul României (3/16 Octomvrie). Ea va determina
o regrupare a armatelor româneşti, care vor lăsa pe
seama Ruşilor paza graniţei muntoase a Moldovei,
până la Trotuş, degajând pentru scopuri strategice,
cea mai mare parte a vechei Armate de Nord. Din
nefericire, această armată — redusă încă prin divi-
ziile date în ajutorul Armatei a Ii-a, cate-şi întinsese
frontul până în Vrancea—nu a putut fi disponibilă
decât în prima jumătate a lunii Noemvrie, după
înfrângerea Armatei I-a, când va interveni pe Olt şi
în bătălia de pe Argeş.
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CAMPANIA DIN MUNTENIA

Străpungerea dela Jiu şi evacuarea Olteniei

Punctul vulnerabil al dispozitivului românesc de
.apărare e găsit, diu nenorocire, de inamic, cu puţin
Înainte de căderea zăpezilor, în Valea Jiului, unde
lanţul munţilor e mai îngust şi unde, toate crestele
sunt în stăpânirea duşmanului. Cu găsirea acestui
punct, începe a treia parte a campaniei româneşti
•din 1916, cunoscută în istoria militară sub numele
de campania din Muntenia. ]?,a ţine dela începutul
Iui Noenivrie până după Crăciun.

Cum am văzut, înfrângerea din Octomvrie nu
descurajas '. pe comandantul inamic şi, trei zile înainte
de căderea zăpezii repetă cu forţe proaspete încer-
carea de străpungere (29 Octombrie/11 Noembrie), în
sectorul românesc cu totul secătuit de rezerve.

Iyovitura de ciocan dată
•de cele patru divizii ale Iui
Kiihne contra diviziei I-a
româneşti, reuşeşte să des-
chidă de asta dată defi-
leul Jiului cavaleriei lui
Schmettow, care, lăsând
infanteriei celui dintâi,
sarcina de a-1 menţine
•deschis împotriva contra-
atacurilor romane, coboară
în grabă Jiul şi Gilortul
spre Craiova şi Drăgăşani.
Rezervele aduse în grabă
de Români prin Cărbu-
neşti (D. 17), nu pot opune
lângă Târgul Jiu decât o
slabă rezistenţă (3/16 şi 4/17 Noembrie)1).

PRIZONIERI BAVAKUZI CAPTURAŢI I,A JIU

Oltenia este invadată. Inamicul, care a ocupat
Craiova la 8/21 Noembrie, zoreşte acum spre trecerile
Oltului!).

Retragerea Grupului Ccrna

Tăiat de restul armatei, micul grup care apăra
frontul Cernei sub comanda colonelului Demetriad şi
care primise ordin să reziste pe poziţii pâri' la capăt,
după ce încearcă cu detaşamentul Tăut o demon-
straţie îu flancul drept ai năvălitorului, porneşte,
înconjurat de duşman, retragerea de-a-lungul Dunării
spre miazăzi, Trei săptămâni mai târziu, în ziua
căderii Bucureştilor (23 Noembrie/6 Decembrie),
copleşit de numărul inamicilor, în neputinţă să
treacă Oltul revărsat şi cu podurile ocupate de
duşmani, fără nădejde de a mai vedea armata ro-
mână rupând cercul de fier la Argeş spre a-i veni în

ajutor, micul grup care
•• •/'/•/..:•';:;.-' '••..•'• •.';/'••.• a r e a l i z a t a c e a s t ă r e t r a -

•" •.'-•,•.; \ ; : : ' '•'..•••• .'.'•i''/1' • g e r e e r o i c ă s e v a p r e d a

';."."•.",'.' . ' : ••.•;- ••' l a ' ^ a M a r e ş i I s b i c e n i ,

lângă Izlaz, după ce va
fi ars steagurile, distrus
armele şi ucis caii. Impre-
sionat de bravura lui,
duşmanul a îngăduit co-
mandantului ei, captiv,
,să-.şi po;trte spada.

operaţie de noapte să-şi sal-
v c z e t r l l P c ' e încercuite, ru-
pând contactul cn infanteria
inamică, dând peste cap la
Vlăduleni, trupele de cava-
lerie ale acestuia, care-i tă-

iaseră calea şi streeurându-SG ele îu direcţia Filiaşilor.

*) Bătălia, dela Tărgtt-Jin

In timp ce Div, 41, 109, 11 Bavareze şi 301 nle Ini
Ktihnc, masate, pe dreapta şi pe stânga paanlni Surduc,
având Div. 115 în rezervă, îşi deschid drum la Bunibeştl,
în depresiunea Jiului, spulberând slabele rezistenţe ro-
mâneşti Întâlnite pe linia Vâlari—Sâmbotiu—Bărcaciu;
inr Diviziile 6 şi 7 de cavalerie ale lui Schmettow coboară
către Tismaua, —noul comandant al Armatei I, Generalul
Paraschiv Vasilescu, încearcă să repete la Târgul-Jiu,
lovitura isbutită cu două săptămâni în urmă.

La centru, rămăşiţele Div. I fac faţă la 3 Noembrie pe
înălţimile dela Sudul depresiunii, pe linia; Sămăucşti—
Cârbcşti—Urceheşti-—Văcăria — Dăneşti —Copăcioasa, La
dreapta, Div. 17-a debarcă la Cărbuneşti în Valea Gilor-
tnlui, spre a cădea în flancul stâng al inamicului, în vreme
te iui detaşament din Div. 13-a, pornit dela Câliinăueşti,
încearcă sfi-i eaiiă'n spate pe la Novaci. Pe stânga, Deta-
şamentul Tăut, venit prin Baia de Aramă dela Ccrna,
încearcă să repete'n flancul lui drept, operaţia detaşa-
mentului Dejoianu.

Disproporţia forţelor, şi întârzierea sosîrei rezervelor,
zădărnicesc însă efectul acestor veleităţi ofensive.

Ziua de 4 Noenivrie nducc sfârşitul bătăliei.
Lft centru, Kiihne, conceutrându-şi efortul între Jiu

şi Gilort, sparge frontul românesc la Văcăria. I,a stânga
lui, Div, 301 ocupă Novacii, oblicând spre Drăgăşani,
prin valea Olteţului. I(a dreapta lui, Schmettow pătrunde
în valea Motrului, spre Fărcăşcştl, Largul cvantail inamic,
nu numai că împiedică închiderea cleştelui românesc, dar
îl pune iu primejdie centrul stâng înconjurat la Cârbeştl.
Colonelul Obogeanu reuşeşte totuşi, prlntr'o strălucită

1) Proecte ofensive

Planul comandantului armatei I, care ordonă Grupului
Cerua să se retragă spre Fiii aşi, în flancul Grupului de
Jiu şl detaşamentului de Dunăre să se retragă spre podul
dela Stoeiieşti pe care sa-1 acopere, — e contramandat
de Marele Cartier. îndemnat de Generalul Herthelot,
acesta plăuuieşte o regrupare a forţelor îu vederea unei
norii acţiuni ofensive, pornită de peste Olt, în flancul
invadatorului. Generalul Petala preia comanda Amatei I,
cu ordinul să reziste cu orice preţ, pe poziţiile eî. Div.
i-a cavalerie, primeşte deasemeni, ordin să treacă Oltul,
spre a întârzia înaintarea inamicului şi a acoperi noua
concentrare, Iu cursul acestei operaţii, s'a dat de re-
gimentul 4 Roşiori al Col. Filitti, vestita şarjă dela ltobă-
neştl, îu cursul căreia a cnzut, în fruntea trupei, boierul
veteran Drmici.

Luptele din Valea Oltului
In timp ce inamicul dcslânţuia atacul său contrn trecă-

toarei Jiului, presiunea lui sporea însă şi în Valea Oltului.
Intervenţia Dîv. 216-a germane, determina la 28 Octom-
vrie, spargerea frontului românesc din dreapta râului şi
retragerea Div. 13-a de pe liiglou în direcţia Calimftneştilor.
Sosirea Div. 14-a româneşti la dreapta Div, 12-a res-
tabilea o vreme situaţia pe celălalt mal, recucerind muntele
Frunţile. Dar Iu 4 Noemvrie, Div. 216-a germană trecea
şi ea pe stâuga Oltului şi ataca linia Călimăneşti—Seimeni—
Şuiei, pe care se întărise Div. 8-a, sosită din Moldova. Aci a
căzut Colonelul N, Pipcrescu, unul din eroii dela Oituz)

Detaşamentul trimes, între timp, de Div,' 3-a hi ajutorul'
trupelor dela Jiu nu-şi putuse îndeplini misiunea şi la
10 Noimivrie, inamicul ocupă Râmnicul-Vîlloii, Rămăşiţele
Div. 13-it fură retrase pe malul răsăritean al Oltului.
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Invadarea Olknieî
Trecerea Dunqrei
Bâlâlla dala Argeş ARMATA DE DUNĂRE (MAKENSEN)

A'luckensen trace Dunărea

In vreme ce Falkeiihayn ocupa astfel Oltenia,
Mackensen, care până atunci aşteptase ruptura fron-
tului muntos, trece Dunărea, pe ceaţă, la Zimuicea
(10/23 Noembrie), aruncând spre Glavacioc perdeaua
de trupe a Grupului apărării Dunării, care încerca
să-i taie calea la Smârdaioasa şi apoi la Vităneşti,
Zorit să ajungă la Bucureşti înaintea colegului, său,
care coboară dela munte, Mackensen înaintează cu
grosul forţelor sale (Armata Kosch) de-a-lungttl şoselei
Alexandria—Bucureşti, în vreme ce dreapta lui alunecă
spre Giurgiu, înlesnind altor forţe bulgăreşti sa treacă
Dunărea prin acel loc.

Căderea liniei Oltului
In acest timpj Armata K.i.Uine (D. 301, 41, 11 Eav.)

zăbovea în faţa Drăgăşanilor şi Slatinei, oprită de
trupele româneşti întărite tardiv pe malul stâng al
Oltului, după îndemnul mai vechi al Generalului
Culcer, care plătise, cum am văzut, cu pierderea coman-
damentului — încă dinainte de prima bătălie dela Jiu
--— ideîa părăsirii ordonate a Olteniei1). Mai expeditiv,

i) Apă-ratea'Slatinei e organizata în graM de rămăşiţele
grupului Jiu (Div. i / u ş i 17) retrase di 11 Oltenia. La dreaptft
ei, făcând front Spre DrSgăşaui şi legătură cu apărarea Ol-
tului de sus, s'a Intercalat Divizia 2/5 sosită din Dobrogen..

I n sfârşit, la 14 Noemvrie, inamicul izbuteşte sil-şi
ajungă misiunea, ocupând Curtea de Argeş. De aci, trupele
lui Krnfft se despart, Dreapta Iui, continuă sft preseze
urmata. I spre Piteşti, pe când stânga lui apucă spre snsftrit,
cu gândul de: a întoarce plin Şoldăneşti flnncul Grupului
Năiraâeşţl; şî toată apfiratea inunţllor.

Sclimettow lua drumul Caracalului, găsea podul
dela Stoeneşti neapărat şi pătrundea la rândul său
cu regimentele de cavalerie în Muntenia (11/24
Noembrie). Ameninţat să-şi vadă întoarsă aripa stângă
a armatei care apăra Oltul de sus, Comandamentul
român—care nu are în flanc decât Div. I Cv. —
ordonă părăsirea liniei Oltului.

Bătălia de pe Argeş

Comandamentul grupului de armate româneşti,
care operează în câmpia Mun.ten.iei e trecut pe seama
Generalului Presau1), Acesta îşi dă seama că între
trupele lui Falkenhayn, care înaintează din Oltenia
apropiindu-se de Argeşul superior şi ale lui Mac-
kensen, care se apropie de Argeşul inferior, există un

J) Grupul ile nriuatc ale Generalului Presaţi cuprinde, Iu
dreapta, Grupul Apărării Oltului, couipus din rămăşiţele
Armatei I (resturile diviziilor 1/11, 2/5, 8/17, 13/23 $1 i,ţ),
care îac cerc în jurul Piteştilor; la stfvnga, rămăşiţele
Grupului Apărării Dunării (Div. iS-a), cure se retrng spre
Argeş pe şoselele Bucureşti—Giurgiu şi Bucureşti—Alexan-
dria, Întâmpinate de Div. 21-a., In golul dintre cele danii
grupuri, Div, i-a şi 2-a de cavalerie acoperă apropierea Biv,
9/r9 din Dobrogea, a Div. 7-a din Moldova şi a Div. m-n
de pe Valea Prahovei, pe Argeşul mijlociu,

Grupul apărării Oltului are în faţă tot grupul Krafft şî
stânga Armatei Iul Kiilme. Grupul apărării Dunftrîi are î»
faţa armata Kosch (Maekeusen). Intre ele, acoperit de per-
deaua Cavaleriei lui Sclimettow, înaintează, neştiut, crosul
Ini Kiiline.

I,a munte, Armata II ţine sectorul Nămâeşti cu Div. ra,
aa, şl -2 Bg, călăraşi, sectorul Piahova cu Piv. 4 şi 16,
sectorul Bratocea cu Div. 3, sectorul Buzău cu Div. 6, Vran-
cea cu Erig, 7 mx..şi Oituz cu Div. 15. I > Nord sunt RnşJ.
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Bătălia d«ia Argeş după
prinaereo planului românesc.

gol de aproape 100 km., ce poate fi exploatat strate-
giceşte printr'o lovitură abil executată după modelul
clasic al manevrei pe liniile interioare. De acord cu
generalul Berthelot, comandantul Misiunii militare
franceze, sosită de curând în ajutorul României,
Presau hotărăşte să dea bătălia pentru apărarea
Bucureştilor, aruncând în flancul stâng al armatei
lui Mackensen o massă de manevră adusă din re-
giunea Costeşti-Titu,

In timp ce Divizia 21 (L.ambru) depăşind resturile
în retragere, ale Grupului apărării Dunării, face
faţă inamicului la Naipu, călare pe şoseaua Bucureşti
Alexandria diviziile 2/5 (Socec) şi 9/19 (Scărişo-
reanu), primesc ordin să coboare către Sud, primul
pe Claniţa şi Dâmbovnic spre Drăgăneşti, al doilea
pe NeajIov în direcţia Ghimpaţi, spre a cădea Î11
flancul şi spatele duşmanului care înainta desco-
perit, ne mai crezând în rezistenţa serioasă a Româ-
nilor. Divizia 2-a de cavalerie, aflată la Talpa-Ioneşti,
are ordin să acopere flancul diviziilor de atac, ţi-
nând legătura cu rămăşiţele Armatei I-a, care luptă
hi retragere del a Piteşti împotriva trupelor luiKrafft,
ce coboară prin Curtea de Argeş dela Râmnic.

• Presiunea inamicului sileşte însă pe Lambru să se
retragă luptând în zilele de 16, 17 şi 18 Noembrie,
spre Ghimpaţi şi Bălăria, apoi spre Gorneni pe
Neajlov, până la Miliăileni pe Argeş. Div. 217 ina-
mică îl urmăreşte de aproape. Respingând avangardele
lui Von der Golz, Scărişoreanu ajunge în seara de 17
Noembrie prin Ruşii lui Assau şi Videle-Cartojani la
Bălăria. Aci surprinde cartierul diviziei 217 ina-

mică (Gallwitz), care abia mai are timp să comu-
nice telefonic trupelor'lui din prima linie «Rumânen
hier!» şi se retrage în grabă.

Descoperită de divizia lui Von der Goltz, care tre-
buia să-i apere flancul, Brigada Vogel a Diviziei 217
e acum aproape înconjurată. Ea luptă la 18 Noem-
brie, la Băneşti, Chirculeşti şi Epureşti, simultan cu
faţa spre răsărit, spre apus şi spre miazănoapte. Har,
cu toate atacurile succesive ale trupelor româneşti
date spre Stâlpii, Prunaru şi Bălăria, inamicul —
ajutat de inacţiunea Ruşilor cari, deşi sosiţi pe Arge-
şul inferior în flancul stâng al dispozitivului româ-
nesc, refuză să intre '11 luptă spre a desăvârşi astfel
şi din spre Sud înconjurarea — nu poate fi scos din
poziţiile în care s'a retranşat peste noapte.

Intre timp, Socec care, deşi întârziat de avan-
gardele Iui Sehmettow, a ajuns totuşi prin Blejeşti şi
Purani, până aproape de Flămânda, e oprit la Târ-
nava de o puternică artilerie inamică. In urma
ayaugardelor lui Sclunettow, care aleargă spre Ar-
geşul mijlociu spre a cădea în spatele trupelor care
se retrag dela Piteşti — fără a pricepe sensul mişcării
trupelor româneşti, pe care le întâlneşte 'n cale,
socotindu-le coloane răzleţite ale armatei I-a în re-
tragere— soseşte armata lui Knlme. Şi ca o culme
de nenoroc, ordinul românesc de operaţii cade în
mâna inamicului în dimineaţa de 18 Noembrie/i
Decembrie.

Cetindu-1,I'alkenhayn pricepe că trupele ce i se sem-
nalaseră mergând spre Sud-Vest nu sunt trupe de
fugari în debandadă, ci braţele unui cleşte ce se
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încliîde asupra colegului său Mackensen. Cu toata
rivalitatea celor doi generali, Falkenliayn nu e omul
care să compromită .soarta miei bătălii pentru o
ambiţie personală. Dâudu-şi seama de situaţie, ci
•ordonă diviziilor armatei Kiilme să pătrundă în iutei
valul dintre cele dorul grupuri româneşti pentru a le
•întoarce flancurile. Diviziile I I Bv. şi n g pviniest:
•ordin să facă conversiune spre Sud-Est, căzând în
.spatele grupului de manevră românesc.

Această mişcare salvează pe Mackeiisen şi schimbă
soarta bătăliei.

Din încercuitori, Românii caii lupta pe Argeşul
inferior sunt ameninţaţi să fie înconjuraţi de al
•doilea cere duşman ce se strânge îii. jurul lor. Deve-
nit comandant suprem al armatelor duş nane oare
s'au imit în câmpia Muntcnei, Mackeiisen rectifică
planul liu Fafkenhayn in sensul că numai Divizia
r i 1:avaressîi va face conversiunea, fapt care va face
pe colegul său să-i reproşeze mai târziii că a pierdut
ocazia să distrugă armata română. In faţa presiunii
lui Kiîhne, Divizia Socec, nevoita să-şi schimbe
•direcţia spre Ifet, se debandează la Flămânda. Scă»
rişoreanu isbuteşte însă, ajutat de I,arnbni sa se retragă
iii_oi"diiie peste Argeş, ca şi Grupul apărării Dunării,
a "cărui aripă stângă fusese primejduită tui moment
•de Bulgarii care, veniţi din spre Comana, au trecut
•şi e-i apa la Grădişte, In acel aş timp, la centrul
dispozitivului românesc, Div, IOJ înaintând, spre Ar-
geşul mijlociu, opreşte la Potlogi, Căscioarele şi Malu
Spart, infiltrarea celeilalte aripi a lui Kulirie între
•cele două grupuri româneşti, restabilind continuita-
tea frontului dela munte la Dunăre.

Dusă cu forţe insuficiente, executată şovăelnic şi
lipsită de noroc, manevra încercată de Comandamen-
t u l român pentru ap&raîea Bucureştilor n'a reuşit.
Bătălia dela Argeş, care ar fi voit să fie p nouă Marină,
e pierdută. Comandamentul român, care a isbutit
totuşi să-şi salveao trupele de încercuire.. dă ordin
de retragere.

Inamicul ocu-pâ Bucureştii
IVa 23 Noemvrie, duşmanul ocupă Bucureştii fără

rezistenţă, Comandamentul român voind să cruţe
Capitalei, deja încercata de bombardamentul avioa-
nelor duşmane, prăpădul luptelor de stradă, încă
dela 12 Noemvrie, Regele şi Guvernul ţării se stră-
mutaseră la îaşi.

, ocui'A

Retragerea
Cu o zi înainte de capitularea Bucureştilor, căzu-

seră Ploeştii, după ce Românii distruseseră, sub
îndrumarea şi din îndemnul Englezilor, întreaga
regiune petroliferă.

Spre a nu fi încercuită de inamic, Armata Ii-a
română, care primise dela Marele Cartier ordin să
reziste pe poziţii până'u ultimul moment se retrăgea
din munţi, aliuiindu-se armatelor care se retrăgeau
în câmpie,

Această retragere se execută relativ regulat, tru-
pele româneşti degajâudu-se aproape peste tot, la
timp, de presiunea inamică1).

BUCUREŞTILOR INVAZIA .

l) Ameninţat încă dela căderea Curţii ele Argeş de
flahc-gardele lui Kraftt care încercau să-i prindă aripa
stângă, înaintând peste muscele, spre Şoldăneşti, Grupul
Nămaeştl luase măsuri de retragere. Numai Div, 12-n,
ajunsă de Div. 216-a germană, îşi pierde artileria. I,a fel.
Grupul Prahova, cnve •—• spre a se pune In ndăposttd imel
Întoarceri duşmane prin vulea lalomiţii, —~ se pregătise sfi
ocupe a nouă poziţie la Comarnic, e nevoit să ac retragă
spre Sud, odată cu căderea Ploeştilor, Div, 16-a isbuteşfce
an să strecoare în valea Teleajenului; dar Div. 4-a, care
a întârziat în valea Doftorici, e înconjurată de inamic
lft Mislea şi silită să capituleze,

A doua zi thuiil căderea Bucureştilor, eontlnuitntea
frontului romfmesc era reconstituită. Dela «mute la I0u-
nâre, nu mai ertt decât o singură masă de trupe ruso-i'o-
mâiioşti iu retragere spre riisătit, utmărite de apronpc de
duşman, dar scăpate do încercuire.

La dreapta, Armata Ii-a, degajată diu vfiile Dftinbovlţol
şi Prahovei, e, pe linia Teleajeuuhii, în retragere spre Crlcov.
Div. 3-a a. părăsit ÎUauecll-TJngurelil, Div. lO-tt e între
Văleni şi Boldeşti. Div. 12-a la Uucov, Div. 22-a la liăchieri
şi Div, de cavalerie la Albeşti. I,a centru, resturile fostului
Qnij) Presau (Armata I a Generalului Sttatilescu şi fostul
Cînip al apărării Dunării, comandat de Generalul Iauco-
veseu) se retrag k răsărit de şoseaua Bucureşti—Ploeşti,
în direcţia Urziceiii. Div, 1/17 e la Ţigăneşti, Div. 11-a la
TâncăVjeştl, Div, 2-a cav. la Baloteşti, Div, 7-a la Tun aii,
Div, 0/19 la Ştefftucştl şl Gr. lancovescu îutre Afumaţi şi
Pasărea. Dar la 34 Noerobrie, inamicul n surprins şi ici
Div. ii-a care întârziase la Cocioc, capturâudu-l Coman-
dantul şi întrcgiit stat major. Oboseala trupelor 1-a împie-
decat însă să exploateze spărtura. T̂ a stânga, Corpul IV
rus e îneft pe Argeşul inferior, 11 Div. 2-a îiitrc Fuuclclelc- şi
Bi'ăneşti, cu Div. 30-a îutre Tâugaim şl Vasilaţi şl cu Div,
.[O-a între Hndcştl şi Olteniţa.

Inamicul încearcă dcaaemeui o mişcare de învăluire îm-
potriva Corpului IV rus, arnucâudu-i îu spate Corpul
Sehmettow, spre. eiJ tăia retragerea către Ialomiţa, Obo-
seala atsicatorului şi proasta stare a potcovitului cailor s5i.
zădărniceşte însă operaţia,
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Bătăliile de pe Cricov fi Râmnic şi dela Brăila şi
Focşani

Rezistenţele succesive ale Românilor, alături de
Ruşi — cari au sosit, dar nu luptă decât în retragere:
pe Ialomiţa1 , pe Cricov şi pe Râmnic2), unde s'au pre-
gătit din timp poziţii —, nu pot împiedica pe inamic
să înainteze şi să ocupe Focşanii în ajunul Crăciunului.

O acţiune combinată a trupelor duşmane, care
termină ocuparea Dobrogei, cu cele învingătoare
de pe Râmnic, aduce în sfârşit inamicului stăpânirea
Brăilei şi instalarea lui pe .Şiret, pe linia cea mai
scurtă a frontului, aleasă pare-se, de Comandamen-
tul rusesc, încă dela începutul operaţiilor x).

1

l) Rezidenţa pe Cricov ţi Ialomiţa

O săptămână, după căderea Bucureştilor armatele ruso-
nninîneîu ret rage ce sunt întâmpinate de grupul de cavalerie
al Generalului Keller, care acopere înaintarea armatelor IV
şi VI ruseşti, trimise din Moldova în ajutor,

Armata H-a română face front pe Cricov şi Corpul IV rus
la Nord de Ialomiţa între Pogoanele şi Piua-Petrii, acoperit
•de Div. 8-a cav. Intre ele, resturile Armatei I romane se
strecoară anevoie printre convoaiele de refugiaţi, pe dru-
murile desfundate de timpul rilu, neizbutlnd decât cu greu
să rupă contactul cu duşmanul. Acesta se infiltrează cu
Div. 216, 301 şi 109 între Cherăseni şi Caragelile, spre
Cilibia, silind cele două aripi ale frontului ruso-român,
oprite nu moment, să reia mişcarea de retragere, spre pozi-
ţiile pregătite mai înapoi.

Regruparea forjelor

La 7 Decemvrie, frontul e
Tecoustituit în fuţa Râmni-
cului.

Armata II-a ţine aripa
•dreaptă, în regiunea mun-
ţilor, acoperind cu grupul

•Oitus—Vrancea (Div. 15-a,
Brig. 7-a mixtă şi Brig. 3-a
•Călăraşi) graniţa până în
valea Uzului, unde se leagă
cu armata IX-a rusă. Mai
la Sud, grupul Râmnic (Div,
3-a, i-ji şi fi-a întărite la
dreapta cu Div. rusă de Ca-
zaci Trnnsamur şi la stânga
cu Div. 7-a în rezervă) ţine
frontul intre Vintileanca şi
.Racovlţeni, comandat do
Generalul Văitoirmu. Arma-
ta IV-a rusă (Ragoza) ocupă la centru, linia Racoviţeni
— Bălăceanu •— Galbenul — Vlşaui, spirijinită la ambele
aripi pe apa Buzăului. Iar la stânga, armata Vi-a rusă,
s'a oprit pe Călmăţui pe linia Fllipeşti—Vizirii.

Mackeuzen şi-a regrupat şi el forţele. La dreapta, armata
Kosch (D, 217 G, 12 şi 1 Bg.) a luat poziţie pe Călmăţui,
în faţa armatei a Vi-a ruseşti, între Murei şi Dunăre. La
stâtiga, grupul Gerok al armatei I austro-ungare (Div. 187,
71, 1 cav. şi 218) primeşte ordin să facă faţă spre Est, prin
munţii Vrancei, armatei a II-a româneşti. La centru,
Falkenhayu a grupat judicios forţele armatei a IX-a îm-
potriva dreptei urinatei a IV-a ruseşti (Corpul VIII} şi a
stângei armatei a II-a romane (Gr. Râmnic). La stânga,
•el a adunat sub comanda lui Krafft toate unităţile sale de
munte (Corpul alpin bavarez şi Div. 73-a compusă din
Brigăzile alpine austro-ungare). La mijloc, a concentrat
masa de ruptură. Corpul Morgen (Div. 12 Bav,, 76, 216 şi
Div. 301 împrumutată lui Kiihue, având în rezervă Div.
8g G.j. I,a dreapta, în faţa Corpului VII rusesc, e concentrat
grupul Kiihne (Div. 109, irg, 11 Bav,). In spatele acestuia,
în rezervă, a oprit Corpul de cavalerie Schmettow şi Div, 11.

a) Bătălia dela Mnmicul Sărai

La 9 Decemvrie, comandantul suprem deslănţue atacul
împotriva poziţiei iuso-roniăueştl. Intenţia ini e să-i rupă
•centrul cu Corpul Morgen, în spre Râmnicul-Sărat şl apoi
să întoarcă cu Corpurile Krafft şi Kiihne aripele interne
ale Armatei a II-a române şi nle Armatei a Vi-a, rusă aruu-
•câudu-le în spre munţi şi în spre Duuăre, In acelaşi timp,

B.TÎGIÎI,IÎ

primesc ordin să atace: Corpul Gerock, din spre Vrniicen şi
armata de Duuăre în direcţia Hnlilei, pentru a cădea în
spatele aripelor niso-româueşti şi a le desăvârşi distrugerea.
Iu sfârşit, Corpul de cavalerie întărit cu Div. ,(i, din rezerva,
stă gata să pătrundă prin spărtură în direcţia podului ce
trece Şiretul la Nftnoştl.

Concepţie strălucită, care trebuia să aducă inamicului,
odată cu ocuparea definitivă a Munteniei, distrugerea umili-
telor ruso-roinâneşti, deschlzându-i totdeodată şi drumul
Moldovei prin valea Bârladului, Ispită de ncîiilntm-at, mai
ales pentru Falkeiihayu, căruia i se părea că trecerea armatei
pe seama lui Mackensen, iu faţa Bucureştilor, îi răpise pri-
lejul unei biruinţe similare, pe Argeşul mijlociu.

Atacul se deslănţue la ceasul liotarît. Armata Il-a rămâne
neclintită în faţa încercărilor repetate de străpungere ale
Corpului Alpin, Dar la centru, după trei zile de luptă,
Div. 12-a bavareză izbuteşte să cucerească asupra Ruşilor

cota 457, de lângă Racovi-
ţeni, determinând retragerea
Corpului al VlII-lea rusesc,

' La 14 Decemvrie, Morgen
ocupă Râmnicul-Sărat, A-
cest fapt înrîureşte asupra
situaţiei dela aripa dreaptă,
unde Div. i-a rezistă, la
centru, pe dealul Marghilo-
man, sprijinită de Div. 7-a
din rezervă, pâuâ ce Div,
6-a dela stânga e antrenată
de retragerea trupelor Cor-
pului al VlII-lea rusesc şi
până ce Div. 3-a de la dreap-
ta, urmează retragerea Di-
viziei Zaamurskaia. Această
divizie, pe care Ruşii o tri-
mesese în ajutorul Româ-
nilor fără ca aceştia s'o

CARTIERUL ROMS.NO-RlTS ceară, părăsise poziţia fără
luptă, îndată după înlocui-

rea Românilor, Corpul Alpin putu astfel înainta către
Nord, spre a-şi da mâna în Vraucea cu Div, 218-a a
Iul Gerock, Atacul acestuia împotriva văii Cnşinulul
fu zădărneuicit iarăşi de Grigorescu. Dar, retragerea ne-
motivată a lui Sturdza din Vrancea şi desordinen mişcărilor
ruseşti, puseră pe inamic iu stăpânirea Măgurii Caşimilui,
fără ca Grigorescu s'o poatS recuceri. Acoperit de corpul
Diviziilor de cavalerie siberiene, intercalate la centrul
Armatei a II-a, Grupul Râmnic se sustrase însă mişcării de
încercuire inamice, retrăgându-se spre .poziţiile dinainte pre-
giltite pe linia înălţimilor ce domină valeu Suşlţoi.

') Bătăliile dela Brăila }L Focşani

La dreapta, KoscH se pune şl el în mişcare, la 13 De-
cemvrie, în direcţia Hrăilei, concomitent cu Grupul Kiihne,
Dar rezervele Armatei a IX-a obosite şi ţinute prea departe
de spărtură, nu izbutesc să ajungă la Şiret decât după ce
Ruşii i-au ocupat solid malurile, în cap de pod, în jurul
Nămoloasei, Cele două armate duşmane îşi desăvârşesc
numai la aripi victoria.

Priutr'o mişcare îndrăzneaţă a Corpului Alpin, Armata
IX-a ocupă Focşanii şl Măgura Odobeştilor. Iar Armata
IlI-a bulgară, atacând de pe amândouă malurile Dunării,
pe care e stăpână de când Ruşii au evacuat Dobrogea,
izbuteşte sil ocupe Brăila.

Tăria noilor poziţii ruso-române, echilibrul forţelor şi
asprimea iernii silesc pe inamic să întrerupă operaţiile,
rărăsind războiul ele mişcare, deia munte la Dunăre, urma-
tele se îngroapă în tranşee.
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OPERAŢIILE DIN MUNTENIA DUPĂ
CĂDEREA BUCUREŞTILOR

Armolti romon«
Intervenţia Armohi Q VI.
!n[«r*«nţia Arrnolei o IV-a Puse BâtăliiU dti

R.5âraf, Broito şiFocşum,

STABILIZAREA FRONTULUI
PE ŞIRET
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Acţiuni locale pentru îmbunătăţirea situaţiei în regi- tului genuati, socotind cft ÎI st/d vor putea repara
ica munţilor, cum e aceea dela Pralea, vor mai avea «greşaia» pe care o constituia, după oi, iutracwi în
c, fără mari schimbări, până la mijlocul lunii laiuuiT războiu a României, sidy;lud uslfd, după m-dinţa
, I1H«X ™.-Q u^ici.»,, o« im .ictortif (>u y.tlnnfln ut» lor. intenritatea teritorială a României. La .!'i

lf09lul colonel Mturdzn

unea
loc,
rie, după care liniştea se va aşterne, cu zăpada, pe
front până Jn vara viitoare.
Rezultatele campaniei din

1916

Cu aceasta, se încheie
şi a treia fază a campa-
niei din iQio şi cu ea, şi
prima parte a istoriei ras-
boiului românesc. Iu
cursul luptelor, care du-
raseră peste cinci larii fără
întrerupere, armata româ-
nă fusese învinsă, dar nu
fusese distrusă. Datorită
rezistenţei Armatei de
Nord, îu munţii Vraucei,
ea scăpase din braţele cleş-
telui de fier ce-i pregătise
duşmanul. Acesta nu izbu-
tiseră să se închidă decât
asupra micului grup dela
Cerna, Deşi inamicul pu-
sese stăpânire pe regiunea
petroliferă şi pe grânarul Munteniei, pe care se pre-
gătea să-1 exploateze sistematic, cucerirea lor îl cos-
tase atâtea jertfe încât, considerând rezultatele
strategice ale eforturilor sale dincursul acestei cam-
panii, primul cartier maistru inamic, generalul I,u-
dendorff, scrie în memoriile sale: «începutul anului
1917, ne găsea astfel, în
urma acestei campanii,
mai slabi decât ne gă-
seam la începutul ei». Iv
o mărturie de opus ace-
lora cari ar pune la în-
doială însemnătatea con-
tribuţiei româneşti la vic-
toria comună.

Ca o încheiere a cam-
paniei din Muntenia şi
pentru a sancţiona gre-
şelile săvârşite în prima
parte a campaniei, Gu-
vernul Brătianu .sacrifică
pe Generalul Ilieacu, şe-
ful Statului Major, soco-
tit de conservatori, răs-
punzător pentru înfrângerile suferite, îuloeuiudu-1
cu Generalul Presau şi apoi, spre a da mai multă
coeziune rezistenţii, face loc Guvernului naţional
Brătianu-Take loneseu, lfilipeacu murind între timp.

Intrigi, trădări, tratative

Teritoriul ocupat, organizat de inamic în vederea
unei intense exploatări economice, devinu un centru
de intrigi politice. Carp şi Stere, în dosacord. cu Mar-
ghiloman şi Maiorescu, uneltesc pentru detronarea
Regelui şi aducerea pe tron al unui fiu al Impăra-

lor, integritatea teritorială :i Roiiiâuuii. t/i
lU-i'cuilnif, 1'uicriU' Ci.'ti

iilt-iii. prin itiU'inn.1

prinţului Sixi didiul

ar
ar

p ţ
ptinii Alsaria.

>\*
A u s t r u Uiifiiiria uici i

tu, Sorbi» siilisfiiniln
tonţiilo Il~s.ttic.-i ivdiij-c, iiK-
Roinâuioi Kucrifit'uU1 i'i>
totul . Contnilii nr jn i ini
compensări îu răsări!:. |>ui'
Aliaţii, care profitaseră în-
tre t imp de slăbirea fron-
tului german din apun.
spre a recuceri, la Veixhii",
fortul Domuuuont, n!f!u~~ri
aceste propuneri, Iav la 2<\
Ianuarie, colonelul Sturzi i
trece la inamic, cu g â n d u l
de a provoca o mişcare di1

solidaritate cu Piitorilv
ceiitndo printru pii/.oiiioiiî

mişcare ce-, din Ier ici r«

TRA'IIAKI'A
il complicelui silii CrAlnicviimi miiiilfcnU-

ilpfthil CArhin,

români;

CAMPANIA .IUN MOI,J)OVA

In acest timp, pe mica porţiune do pământ ră-
masă neoeupată, luptând cu nesfârşite greutăţi do
aprovizionare a unea numeroase populaţii refu-

giate, înfruntând ini/.oria
neîndurătoare a tifosului
cxaiitematic ce seceră mii
do vieţi, ardea totuşi pani
nădejdii, alimentată de vo-
hiţa iieînfnumtfi şi dina-
mica a Reginei Măria. în-
soţit <k> lirătianu, l-riud-
polcj moştenitor ploacă în
Rusia iui gândul întăririi
legăturilor cu aliaţii şi sil
obţinerii aceoleriirii upin-
vi/.ionaiilor rătăcite, cu
sau fără voio, pe drumul
dela. Arhsitigolslc la Prut.

litjacerca

iSub conducerea price-
pută şi meticuloasă a lui Vi utilă lirătianu se înjghe-
bează un minister al uuiteriuLuiui de războia. Spi-
talele se reoi-gaiu7.ci.iza, de asemenea şi producţia a-
gricolă.

Cu ajutorul mate rialului de războia sosit în sfârşi I.
şi cu sfaturile misiunii militare franceze, un nu tu
română se rcoigiumm/Ă şi tleprimk nieşlcşiignl rău-
boiului modern.

Armatele româneşti se rediu: la două, din cure a;a
dintâi e tiinictisii spre refacere în nordul Moldovei, isir ii
doua (Avereseti) urmează să se reconstitui pe jronl:.

n i ' HS-UJIA. TÂRNA
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AnuaU rumânii ~e reface JM» cinci corpuri. Numărul
.Îivi/Hîor >e reduc ];t 15, <.lesfiinţândn-se cele opt
diezii (ic rezervă. Xouile divizii sunt însă omogen
înarmaţi? şi complect instruite şi încadrate. Reduse
Li jKstni regimente a trei batalioane, fiecare pe patru
companii a 180 de oameni, din care una de ^ mi-
tralitre, diviziile devin tnai mobile. In acelaşi timp,
puU'iwi lor de foc e mult sporită prin înmulţirea
niitnilk-u'ior \u companie cu opt piese de fiecare ba-
talion) şl prin introducerea puştilor mitraliere (câte
opt de fiecare compani*').

Fiecare divizie dispune, pe lângă aceste regimente
de infanterie, de un regiment de vânători şi de
două regimente de artilerie: unul de câmp, cu 9
baterii de -ţ tunuri de 75 mm şi unul d? obuziere
cu J baterii; una de 105 şi alta de 120 mm.

Fkcare din cele două armate mai dispune de o
iiunui-roasâ artilerie grea de 105 şi 120 mm. cu tra-
%vu- hmga, de pontonieri şi de aviafie. In total 12
«cadril? fi l'ahrman a 6 •—S avioane, 3 Nieuport
u 7 avioane, una Caudron a 4 avioane una Breguet

HUSA. MĂRIA vi;r,ur.\zA ux

d« bornhardament $ 5 companii de aerostatic
IKviziile de cavalerie sunt instruite să lupte pe

jos' şi destinate să constitue rezerva mobilă a arma-
telor cărora sunt afectate.

Astfel reîâcntâ, armata româna luptă-
toare număra circa 400.000 oameni.

Comandamentul se reorganizează şi eî,
ia stasnt integrării frontului românesc
fel îtouiul general aliat dela Baltic? la
Mam Nwigtsi. Regele Ferdiuand devine

Blstttal suprem al forţelor tuso-ro-
<Sîu Moldova, ajutat de un genera)
u & o w mai întâi, apoi Lechitzki

Şoerbitcheif, şi de umj! ro-
v a , Şefal. Statului major, ajutat

ffî, p»â*js Jvam de Generalul Chris-
M fe GpiaJul I.nr>escu. ŞefuJ

, Ckneraiul Berthelot
«Misiîkî teefank al Regelui.

, ta prisKtvarât «ra^ta TOmână. era gata
fa h « ferm ei fc am de io Mai prin

fil

, voi,UNTAUir,o.u

nădejdi. Depunerea jurământului voluntarilor ardeleni
liberaţi din taberile Rusiei, întărea aceste nădejdi,

Izbucnirea f(mohi\isi ruseşti

Intre timp, aliaţii ruşi dăckiseră Românilor un
nou prilej de îngrijorare, de astă dată de altă natură.
In Martie 1917, isbucnise la ei revoluţia. Semne
grave de dislocare morală a armatei obosite de ias-
boiu se manifestau pe front şi înapoia lui. Guvernul
provizoriu al Prinţului' Lwoff, venit cu intenţii con-
stituţionaliste, făcuse loc guvernului menşeviek al lui
Kerenski, care, lipsit de autoritate, se trudea în
zadar, să însufleţească rezistenţa unui popor care nu
luase parte la răsboi decât silit de clasele lui con-
ducătoare, socotite vinovate de toate relele lui. Cnni
s'ar fi putut dinamiza, de altfel, voinţa de a lupta a
unor oameni care n'aşteptau decât să meargă, ticasă
spre a se bucura de foloasele «erei 110ui »

Reformele constituţionale

Sub presiunea evenimentelor, Brătiami crezu că a •
itsosit momentul împlinirii leformelor constituţionale,

făgăduite încă din 1914. Ca odinioară Domnitorii
români, Regele ţării se lega să dea ţăranilor: l)
pământul pe care-1 muncesc şi pe care l-au apărat

ta prisKtvarât «
h «ferm ei, fc de io Mai prin

a trecea fiorul unor noui
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iarăşi cu sâiigele lor şi 2) dreptul de a hotăiî desti-
nele politice ale României prin introducerea votului
•obştesc. Dovedind un spirit de largă înţelegere isto-
rică, boierimea ţării consimţi de bună voie la această
jertfă necesară asigurării destiuelor româneşti şi Par-
lamentul vota modificarea Constituţiei, acceptând
•cele două reforme în mod qtiasi unanim, cu o sin-
gură împotrivire, a d-lui Argetoianu.

Neînţelegerile persistente dintre liberali şi conser-
vatori asupra politiei generale ele conducere a răz-
boiului, pe care Brătianu şi-o rezervă exclusiv, du-
seră însă., în Iunie, la demisia lui Take Ioneseu
•din Ciuvern. Intervenţia Regelui potoli însă o vreme,
pasiunile şi Take Ionescu reveni asupra demisiei.

Situaţia generalii a războiului în anul xgr1/

Anul 1917 aduse schimbări şi îu soarta gene-
rală a războiului. Văzând că uu-şi. poate impune hunii
pe continent, voinţa pe calea armelor, Germania
recursese la arma războiului submarin «â oui:rnnce».
In cursul lunii Martie 1917, această armă era pe punc-
tul Hă-şi atingă rezultatele strategice, ritmul lunar ni
torpilărilor atingând a şasea parte a tonajului brita-
nic, nălucind astfel Aliaţilor ameninţarea unor serioase
•dificultăţi de aprovizionare. Din nefericire pentru
Puterile centrale, excesul folosirii acestei arme le
fu futili. Căci două luni după ce torpilările aţin-

seseră niaxinnuu de in1eiisit;ile, Slutele Unite aii!
Atnericii, îngnjutc de unnătilc răxbniului siibniiirin
jjeutnt comerţul lor exterior, se alăturară i-uuziti
Aliaţilor, venind astfel .să îiHpliiu.'asi-':L îu nimlul ace-
stor puteri, Jipafl. provocată de disluearen nioială a
Rusiei, prin revoluţie, Tot iestul anului 11)17, " " V i l ^>
din x^'^t di! vedere al strategiei niurcliii răzlmiu,
dectll: o huijţă agonie a Rusiei, compensată piintr'n
aşteptare îninKiirată u ajutorului american.

Pentru Puterile centrak;, problema ce w- imnca v\;\
sil terjniJ)!) eflt unii (ic; jp'abn cu R\mu, spre u-ţii
putea degaja forţele din Răsărit şi a Io iudivplu calic
frontul occidentul, pentru bătălia liotăruoarc, mai
înainte ca Statele Unite sfi-si poatu coiicentra corjnil
expecliţionar nou înjghebat, pe acest front, Iar pentru
România, angrenată la aripa stângii u frontului rănii-
riteaii, problema ce se punea era aceea de a nu se
lăsa antrenată în destrămarea politică 11 Rusiei.

Profitând de criza morală a armatei franceze,
uzată de «tocătoria de vieţi» dela Verdun şi de de-

IIHNI-;RAT,UJ, inţRTmţr.oT UIÎCOHHAZA. tiE'rriţui KOJIANI

HMOINA. MAltIA IN VIZITĂ T,A ARMATA II-A

copţia provocată de eşecul ofensivelor zadarniee ale lui
Mvdle, care o făceau inctipabilil de orice efort mai
înseninat, Germanii se pregătiră iarăşi de acţiune în
Rusa rit, In acelaş tini]) în cure repatriaţi prin Cîcr-
mania, [Hirevoluţionarii maxiiimliţiti (.'iiiigraţi m Klve-
ţi ii, spre a <lesăvfirşi prin ei, dezurmarea uioralii a
frontului intern rusesc, Germanii pregăteau o nouţi
o]»eraţie militară. lîa trebuia să Ie dea stăpânirea
Ucrainei şi odată cu ea, putinţa unei vâsle aprovi-
zionări a populaţiunii lor. Operaţiunea trebuiu să
treacă peste trupul Moldovei.

Noua încercare împotriva României

Pentru suprimarea oricărei veleităţi de rezistenţă,
puterile centrale plănuesc. o acţiune nimicitoare- îu
felul celei întreprinse împotriva Munteniei. O armafii
a lor va ataca prin Galiţia şi Kui-ovina, eoborînd
de-a-hmgul Nistrului, Prutului auti Şiretului, după
tăria rezistenţelor întâlnite. A doua va eăuta să•stril-
pimHft frontul ruso-româti între Voeşuni şi {Juhiţi,
erohidu-şi drum către Prut, Tu acest fel, armatele din
Moldova, retezate ea priutr'o tăietura de foarfece de
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Ruşi, trebuiau să şuiere soarta pregătită cu un an
mai de vreme, armatelor din Muntenia. In vederea
acestui plan, trupe numeroase fură aduse iarăşi în
România şi concentrate între Focşani-Nămoloasa.

Plan îndrăsneţ, care dădea măsura capacităţii
militare a noului comandant suprem german.

Planul ofensivei româneşti
Din nefericire pentru duşman, Ruşii isbutesc .să

regăsească în Iulie, pentru ultima oară, o licărire a
spiritului ofensiv. Pe când Românii pregătesc ofen-
siva'n Moldova de Sud, ei prepară o acţiune în Gtuiţia.

Concepţia ofensivei româneşti dă iarăşi curs
vechilor rivalităţi din sânul Comandamentului ro-
mân. De o parte, Averescu preconizează ca efortul
principal să se facă de Armata II-a, prin străpungerea
munţilor Vrnticei şi înaintarea să urmeze în'direcţia
Braşov. De altă parte, Presan socoteşte că efortul
principal, al ofensivei trebuie sa se producă între Foc-
şani şi Galaţi şi, odată spărturaifacută, armatele

GENIJRAÎ.UI, BRMHIÎliOT

raso-române să încerce să întoarcă ambele flancuri
ale inamicului, aruncându-1 în Dunăre şi 'n munţi,
unde urmeaaâ să fie întors de Armata Ii-a şi distrus.
Din nefericire, acţiunea Tusoromaiiă e concepută pe
axe divergente, adică, cu efecte strategice limitate de
putinţa desfăşurării trupelor pe un front din ce în ce
mai larg ')•

Ofensiva Armatei a II~a
Acţiunea ruseasca se deslănţue, în Galiţia, în ulti-

mele!-zile-ale ltinii;'Iunie 1917. La. 10 Iulie, în timp ce
l) Armata II-a românii (Averescu) ocupa1, la clesljluţuu'ea

ofensivei, :imuiţH Vrancei, între Măgura Caştniilui şi RA-
coBsn, inter,calată; între Atmnta IX-a nisă (Maimerhehn)
diii valea l'rotuşului ji Armata TV-a. rusa (Rftgozn) cnre
ţiiie frontul Putnei, deîa Momâla. la Şiret.

Armata I-a română {Cliristescu} e concentrată în vederea
ofensivei, pe stânga .Şiretului, îutre Movileut şl Nămoloasa,
avfind In stftnga ,Armata VI-a rusă'până .la Galnţt

Iu fnţa Armatei a II-ţi romane, străjuftşte Grupul .RUÎK,
• nvând la stftnga Grupul' Gerock, în faţft Armatei a IX-a
mseşti şl la stânga Grupul Gallwitz, pSnă la Băieţeşti, In
iaţa••paaciiThH, .De aci, la.V&idrd Roşea, ţiue iroutul Corpul
lyÎn faţa.Armatei a IV-a ruseşti.- : ' •
;:: Armata I-a.r.binatLKaTe:îu £ttţft Gtupul'ScHaet, dela Vadul.
Roşea la MJLxiueni, Jar de aci la Dunăre, Corpul 1,11 şi apoi
Corpul VI turcesc, -•.'-.••

S.V«TT,T3t

artileria Armatei I, concentrată pe malul drept al
Şiretului de uncie domină frontul inamic, descMde
un foc violent de trei zile, împotriva poziţiilor duşmane
dela Nămoloasa, Armata Ii-a declanşează în munţi,
prin surprindere, după o scurtă pregătire de artilerie,
ofensiva în direcţia Mărăşti *).

Bătălia o.ela Mărâţti
l) Atacul dtla MSirăşti s'a dat cu toate patru divinii le de

care dispunea Armata Ii-a (Div. 7 şi 12 fiind trimese pu
Şiret, în rezeivn Armatei I-a). I(n dreapta, corpul- IV <Div, 8
şi fi) sub comanda Generalului VăEeanu, ţinea sectorul de-
fensiv între Arşiţa Mocanului şi Poiana lucărcătoumu
J,a stânga, Corpul I (Generalul Vftitoiami), ocuijil cu Div, 3-11
(Generalul Mărginennu) în linia I şi cu Div, 1 (Generatul
Stratifescu) în linia (loua, sectorul ofensiv, în. faţa Mfl-
rilştllor.

Intenţia comandantului român — al ctirul plnn folosea
judicios înfăţişarsa terenului — era, sil spargă frontul
inamic între Mărăştl şi Paiana-Incărcătoarea, opai să. lăr-
gească spărtura spre Vlsinntea Mâuăstireascfl, ocupftinJ
„satul Câmpurile. Concomitent, Corpul VIII rusesc trebuia
să atace Moinâia, Ia sudul sectorului românesc. OdatS atîHf»
primul obiectiv, Divizia 8-a trebuia aS pună în mişcare,
facand conversiune spre Vest, pentru u lărgi spărtura la
dreapta, înaintând peste (leului Slatinei spre frontieră; Idi-
la centru, Div. 1 trebuia să înainteze prin spărtura fAcutii
de Div, 3-i> ţi să se alăture acesteia, pe măsură ce înaintare»
spre valea Putnei ar fi necesitat o extindere a fron-
tului.

rNCEE.CA.UJ3 DE ATAC I,A VAKNIŢA
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ha ceasul hotărît, poziţiile inamice simt luate cu
asalt de bravii ostaşi ai Generalului Mărgineanu.
Rând pe rând, cad dealul şi satul Mărăşti, atacate
din piept, Î11 timp ce poziţia dela Poiana Incărcătoa-
rea e cucerită prin întoarcere 1

I. A doua zi, ofensiva îşi
lărgeşte câmpul spre Vizantea şi Câmpurile 2

r

l) Victoria

Precedat de o violenţii pregătire de artilerie, executată
în ziua de 10 Iulie eu 202 guri de foc, titncul se deslăuţuc,
cu precizie matematică, îti dimineaţa zilei de 11. T,a 4 fix,
în momentul în caro artileria română, care până atunci
JL orbit pe inamic, îşi lungeşte tragerea, spre a bara calea
re/.ervelnr Iul, trupele româneşti, care s'nu strecurat încă de
poşte noapte peste apa Limpejoarei, urcând pe întunerec
râpele malului drept până în faţa reţelelor de sârmă inamice,
pornesc înainte ca împinse de un resort, prin cele şapte
breşe, făcute do artilerie, pe care avioanele le-au iden-
tificat în ajun. La dreapta, Brigada 13-a şi Div. 6-a
atactl Poiana-Iucârcâtoarea. I,a centru, Bigada 5-a a Div,
fi 3-a sprijinită de Brigada I din Div, i-a şi de toată ar-
tileria acestei divizii atacă dealul Mărăşti. La stânga,
lîrlgada 6-a a Div. a 3-a atacă satul Mărăşti si Dealul
Mâuăstioarei.

Atacul se desfăşoară, în itireş, unind înfierbâutarea tru-
pelor care cred că merg « spre casă 11, cu priceperea coman-
danţilor cari combină cu abilitate mişcările, întorcând
obstacolele ce rezistă atacuiui de front. La 4 şi 10 regi-
mentul 2 Vânători (cel dela Griviţa) şi Regimentul 4 Argeş,
pătrund în tranşeele duşmane de pe Dealul Mărflştilor,
între cotele j j6 şi 500. Ble întorc cota ,53(1 atacată de front
de Reg. 18 florj, resping pe duşman şi urcă, pe urma lui,
dealul Tciuşului. La S şi acest deal e definitiv cucerit, în
timp ce « curăţitorii de tranşee » spulberă cu grenada încer-
cările de rezistenţă izolată ale grupelor inamice depăşite
de valul atacator. I,n. dreapta sectorului central, regimentele
17 şi iH lărgesc spărtura, cucerind Dealul-Mare şi Cotul
Roşea, unde capturează trei baterii de obuziere,

In sectorul din stânga, Regimentul 22 Dâmboviţa, atncă
la 4x/a de front, satul Măraştl, dar c oprit în faţa centrului
inamic 116, până ce două batalioane izbutesc sS-1 întoarcă.
I,a 6 şi 10 centrele 117 şi n 8 , care flancau atacul frontal
sunt şi ele întoarse şi cucerite de Români. Inamicul pără-
seşte satul Mărăştl, retrag An du-se pe dealul Viei, urmărit
de aproape de Românii viteazului căpitan Coraru.

Mai la stânga, Regimentul 30 e oprit în faţa Mâuăstioarei.
Aci, Inamicul rezişti pâuS seara, când — ameninţat pe
dreapta lui de Ruşii cari cuceriseră Momâia şi de Români
din spate dela Gagoi de Reg. 22, care ocupase Mărăştii —-
se retrage în fugă spre Suşiţa,

Mai greu ait mers lucrurile în sectortil din dreapta, la
Foiana-îuclrcătoarea, unde atacul demonstrativ al Reg. 24
Tecuciu, care pusese piciorul în prima linie de tranşee duş-
mane e respins la 4 y2 de un contraatac german. Atacul uriuil-
tor deslftnţuit de Români la 5% nu a mai putut ajunge în po-
zlţta inamică, Luptând toată ziua, din greu, Reg. I I Şiret iz-
buteşte însă să pună piciorul în poziţiile duşmane dela cotele
655 şi 670 deia pârâul Ciobanut şl în tranşeele dela « Căruţă t>
de pe dealul Fântâna Puturoasa. Dar cota 660, de unde s'ar
putea întoarce centrul de rezistenţa inamic delii 11 Incărcă-
toarca » nu poate fi cucerită.

Progresul centrului românesc zădărniceşte însă rezistenţa
stângei inamice. Ameninţat din spate de Reg. 17 de pe dealul
Teluşului, duşmanul părăseşte, peste noapte, Poiaua-Incăr-
cătoarea şi cota 6(io. Victoria e acum desăvârşită, pe tot
frontul de atac. Ruşii cuceresc şi ei Momâia şi Voloşcatii.

*) Exploatarea succesului
Averescu ia de tiulnto măsuri pentru exploatarea succe-

sului. Dreapta Div, 6-a se pune în mişcare, conform planului
şi, ocupând dealul. Coada-Babei, prlu Rotileşti. La centru,
intervine Div. i-a din • rezervă, ocupând cu Brigada 1-11
Dealul-Mare şi Câmpurile, cu Brigada Il-n. satul Vizauteu
MfiuăstifeascB, La stânga, Div. 3-a ocupft. Vizautea Răza-
şeascS. şi înaintează prin Oii urile, spre Păroşi, în legăturii

GlţNIÎRAI.UF, AVlîllRSCU 1,A l'OSTUJ, DIÎ COMANDA
DIÎ PE DIÎAT,UI, 1'ALTIN

Spre a nu îngădui duşmanului să colmatae ruptura
a treia zi, generalul Averescu, îngrijorat de uemişca-

cu Ruşii. Averescu retrage în rezerva două regimente din
Div. 3-a la. centru, în valea Drăcei-Mari şi, în timp ce arti-
leria schimbă poziţiile, cavaleria armatei e împinsă prin
Gura-Văei şi Rotileşti, în direcţia Sovejei.

1

TUN C DE 150 mm CU TRAGIÎKlîA
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D ) AI I. ROMANA
(AVERESCU)

A.fV.RUSĂ

rea Ruşilor, cari trebuiau să atace la rândul lor,
Intre Troţuş şi Caşiu, dă ordin trupelor să-şi spo-
reasci înaintarea, spre a ajunge 'n valea Putnei şi pe
vechea linie de graniţă.

Itezaştnil în taro sfârşeşte ofensiva lui Komiloff
îi:n (raîiţta, la Tarnopol, in urina refuzului de a se
nai bate al infanteriei ruseşti —demoralizată de pro-
>agan<Ia pacifistă a comuniştilor proaspăt transitaţi
lin Elveţia de Germani, pentru a desăvârşi desagre-
Carta frontului intern rusesc — sileşte Marele Coman-
iatm-nt român să oprească ofensiva Armatei a II-a
fi să contramandeze ofensiva Armatei I~a îti preziua
itacutuî. Dar Generalul Averescu conţimiă mişcarea
wnă la vechea linie tte graniţă, cântând să exploa-

teze la maxinimn avantajele tactice ale operaţiunii în-
cepute 1). Lucrul nu va fi fără folos, căci — deşi carenţa
armatei ruseşti va împiedica Armata a II-a să culeagă
roadele strategice ale strălucitei sale biruinţe tactice -•-
ofensiva ei nu va rămâne fără consecinţe asupra
desfăşurării ulterioare a operaţiilor.

>) Oprirea ofensivei
Dezastrul rus dela Taruopol, determină Murele Cartkr

să ordone lui Averescu, hi ia Iulie, încetarea ofensivei.
I * * . \ e r e s î l l s e °Vmi<i ?' — couvingflnd Marele Cartier —
hotărăşte să împingă înaintarea, care nu mai întâmiiiuu
la centru, decât alaije rezistenţe, pună la graniţă, spre n
intercepta comunicaţiile duşmanului prin ynloa Piitiifi
Ofensiva minimă a dislocat dispozitivul inamic, tociunl I»
nrt.culaţin Grupului de armate Mackonsen, cu Grniml Arhi-
ducelui losif ş, a r fi o greşeală să im se profite de sitnnţlc.
V,,ta ™ fapîB f T ^ 6 ' 1 D l v - 8 " a QKCm™ couversiuuoH a p n -
\ est, peste dealul Slatinei, punfiiid piciorul pe Plaiul Mflg, rci
ş. pe pantele muntelui RJibohilui. I,a centru, DJvlrio .i-BS % ? ^ ' ^ « " t a v e l e şi Rucărcui. Biv. i-n encer^tc

N n, Div. .a

»P»V^aSllri!.
î a r ? f""1 C ? l t a U C o r a v u ' ^erltotul satului Măntşti.

Tulniceinr J ' ^ ",' r o i u f t n e s c c atăpâu pe toată culuU

l ^ T e S C U î l l c e a r c ă ««l ^'toarcă prin vnlea
< 3 d 0 ^ I l o r . î n »P»tde frontuhîi t

d

«1 i ir
Inlt k

a ° u c c
u n E l l i m l ) e ^ P * '« H«««I drepte > d i U C a U K n Afecţiunii ruseşti.

unde tr e ce îi.r „ S c - « " ^ f ~rVBlett M r » &. unde trecrusesc spre Vidra şi Voloşcani până Ia Ireşti.
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BĂTĂLIA DEL A PORŢILE MOLDOVEI
(PANA LA O AUGUST)

A.IX.RUSA 3CCTORUL MUNCELU

A . l .

Gr,

A.VI.RUSĂ

SECrDRUL
MÂRASESTÎ A.III.B

Cantm-ofensiva germană

Intr'adevăr, socotind momentul favorabil, ina-
micul deslănţuie aşa numita «bătălie de străpungere
-de pe Mikov şi Suşiţa». cunoscută de Romani sub
numele de «bătfilia dela Mărăseşti». Tti realitate,
bătălia dela Mărăşeşti nu c decât faza decisivă si
mici bătălii mai vaste, dată de inamic pentru forţarea
•porţilor Moldovei, împotriva întregului front ro-
mânesc dela munte la Şiret,

Intenţia iniţială a lui Mackenseu era să pună uiâiui
prin surprindere pe podul dela Cosmeţjti şi odată
stăpân pe acesta, să-şji împingă trupele către Nord,
prin valea Bârladului.

Dar re/.istcnţa întâmpinată, din partea Românilor,
din prima xi a bătăliei, în câmpia Şiretului, precum
.şi situaţia creată Grupului Itiiix de ofensiva Ar-
matei a IT-a, în munţii Vrancei, —îl făcură să-şi
modifice planurile. Simţind unde este punctul slab
al dispozitivului ruso-românesc, el reduce proporţiile
iniţiale ale operaţiei, strămutând centrul de gravitate
al efortului să» pe uuilul drept a i Şiretului şi atacă
cele doua joncţiuni ale trupelor ruso-româuc: în
câmpia Şiretului şi la Oituz. Prin aceasta, încercarea

. de străpungere se transformă într 'o bătălie clasică
de învăluire a Armatei a î l - a 1 ) .

Concepţia aceasta nu este străină de tactica de mai
târziu a lui Focii, împotriva 4 buzunarelor» creiate
de ofensivele lui I,udciidorf clin Martie şi Mai 1918.

Bătălia dela HfărăşeşH
Atacul inamic, sprijinit de o puternică artilerie şi

gaze, provoacă defecţiunea trupelor ruseşti în Imicia
Şiretului.

extremităţi «U: t i : la Sud, în suctorul ^iunt du Arinnta
» I V-ft rusii între Mfn-ilşu t̂i yi l'i<ii(!iu, c:u direcţi:i Adjnd ;
hi Nord, în suetorul Oltu/.lilui, întru Doftmui şi Cnşiu,
ou dircoţlii Onuşti şi TJJ:.-(kuui, Ct'lu dmut liruţi; ale deştului
liminlo trolmiau să si; îueliiilfl în Vnlmi Tmttişului, în

Animtiii ii Il-n OIUAIIL1,

!) In urma ofensivul roiuftiiuşti din prima jiuuuttitu :i
Iulie, frontul Arimitei u IC-n, tmplu.H lifmîi'n vnkii l'utucl,
forum un fol du piuijţil Sunliitntă spre liuiinii;, fourta
Jspltltoiirc pentru oriciire tuctlelati cri:Ktiit în trui'liţillc
•«.MtRHei (b nimicire» moltkcimc, Aconotil JimiRil, Inamicul
-HO hotttrî nit o rutLv.u, i>l:itcân<l concomitont hi ocli; douil iţ UOMANK I,A
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Dar, judecând situaţia cu luciditate, Generalul
Christescu substitue contra-at.icând, unitate cu uni-
tate, trupele româneşti ale Div. 5-a aduse din stânga
Şiretului, în locul celor ruseşti, agăţându-se de liuia
satului Doaga şi a târgurilor Alărăşeşti şi Panciu. In
faţa acestor trupe îioui, atacurile inamicului cedează,
deplasându-se spre Vest unde, în faţa altor unităţi
ruseşti, operaţia se repetă cu Divizia 9-a *), In acest
cadru general, se produce şi contra-atacul legendar

!) Bâltilitt dela Doaga

In dimineaţa de 24 August inamicul desliinţuie ofeiisivu
în câmpia Şiretului, I,a extrema stângă a Armatei a IV-n
russi, un ntiic cu gaze al Di vizilor 212 germane şi 12 bavareze
sparge frontul Div. 34 ruseşti la Bisigheşti între Moviîeni
şi Balta Raţei. Prin spărturii pătrunde Div, 216 germană,
spre pariul dehi Cosmeşti. Dar Div. 5-a trece Şiretul
pe la Furceui şi soseşte înaintea duşmanului la 24 Iulie,
oprîiuIu-1 pe linia satelor Străjescu şi Doaga,

Atacul iuamic se deplasează a doua zi (35 Iulie) spre Apus,
între Străjescu şi F<iurei, unde Div. 76 şi 89 inamice
alu«£ă Div. 13 şi 71 ruseşti, venite în ajutorul dreptei Div,
34. Dar Div. Q-a română, trecută la rândul ei pe dreapta
Şiretului, pe la Cosmeştî, oprea înaintarea inamicului la
Moara-Aibă,

Atacul inamic se strămută la 26 şi mal la Apus. Div.
115 şi (J2 şi Corpul alpin bavarez sparg frontul rusesc
intre Tifeşti-Bătineşti î̂ Pălrăşcaui. Intervenţia Div. 13-a
româna la Apus de Mărăşeşti restabileşte situaţia la Nord
de pârâul Jngastru (29 Iulie). Spre Vest însă, Div, 62
şi Corpul alpin au făcut uu mare progres ocupând Pan-
ciu şi respingând Div. 13 şi 13 ruseşti către Nord.

• •.'J

al regimentului 32 Mireea, care, m cămaşa, izgo-
neşte pe inamic din satul Moara Roşie.

Contra ofensiva încercată de armata I-a, pentru a
recuceri terenul pierdut, nu reuşeşte. Christescu trece
şi Divizia a 13-a pe dreapta Şiretului ), ^

Presiunea asupra celor două armate se înteţeşte,
căci Mackensen a făgăduit, la plecarea din bucureşti
că «în două săptămâni va fila Iaşi ». >Şi t impul
trece. La extremitatea sudică a frontului Mtaliei,
un violent atac inamic cu gaze surprinde; IHv. fj-a
şi covârşeşte apărarea podului dela Cosmeşti, care,
ameninţat, e aruncat în aer de Români3}.

In plină criză tactică a bătăliei, _ între _ coman-
danţii armatelor ruseşti, şi româneşti destinate sa
coopereze, isbucneşte un conflict violent. Incapabil
să-şi. stăpânească trupele pe poziţie, în faţa presiunii
inamice, generalul Ragoza, care comandă Armata.
IV-a rusă, propune părăsirea frontului şi retragerea
trupelor pe o nouă poziţie, pe stânga Trotilşului şi
a Şiretului. Dar comandantul Armatei I-a române,
refuză să accepte
ideea şi ia măsuri
ca această retra-
gere să devie im-
posibilă, aşezând
mspatelefroutului
mitraliere care
taie drumul fuga-
rilor. Fapt pentru
care, Ruşii ame-
ninţă să îndrepte
tunurile asupra
Românilor. Consi-
liul de războiu,
prezidat de Regele
Ferdinand care
comandă acest
front, chemat să
restabilească uni-
tatea, sacrifică pe
Generalul Chria-
tescu lui Ragoza,
pentru aceleaşi motive pentru care odinioară Joffic-
sacrificase lui French, pe I,anrezac, în preziua b&tîiliei
dela Marna. Ideea generalului înlăturat triainfit to-
tuşi. Dar misiunea de a o realiza trece asupra Gene-
ralului Eremia Grigorescu,

') Contm-ofensiva ramâtui
Românii, care au adus acum în dreapta Şiretului 1

Divizii, încearcă să ia ofensiva spre a recuceri tureui i l
pierdut. Nu reuşesc însă, pentrucă inamicul 0 hotf tr î l sil
învingă cu orice preţ şi are masate îu rc<>ium>
multe, '*

s) Surprinderea dela Cosmeşti

Istovită, Div. 5-a e atacată prin surprindere în iiouiJix>n
de 29/30 August ţn lunca Şiretului, la Nord de Dcinffii de

£ ' ^ Covârşită de focul artileriei duşmane, ea '
pădurea Călini, apoi pădurea Prlsnca. Duşmanul e ui
să P«"ă mana pe podul dela Cosincşti, unul din
cipalele obiective ale bătăliei. Tn fnţa prUncfcHei
este aruncat în aer. Di T . i 5 . a , e r e V

 ft U c u t '
Ionaşeşti, iniocueşte însS resturile Div i a ? !
inamic-la Sud de satul Cosmeşti. '

CIIltIHTtî SC U
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Atacul duşman se întinde însă tot mai
spre Vest către Muncelu, imde Armata U-a
•trebuie să intervie cu stânga {Div. xo-a) în
sprijinul dreptei Armatei a iV-a ruseşti.

Bătălia dela Otiuz

In acelaş timp, inamicii] atacă prin Valea
•(Jaşinului spre Gro/.eşti şi Târgul Ocna, la
joncţitmea Ârnuitei a Ii-a cu Armata a IX-a
rusii. 1) Aci, datorita sforţărilor Generalului
Avureseu, care c în termeni huni cu Generalul

eroul de mai târziu al in-
i finlnndeze ----, coeziunea rttso-

e mai mare şi sprijinul artileriei i

ruso efectiv.
Contra ofensiva Armatei a Ii-a în direcţia

-Caşinultii, atacul Coanei şi Cireşoaei, —
unde se distinge noul Regiment al Vânătorilor de
munte, al Principelui moştenitor, — atacul şi contra
•atacurile date în jurul muntelui Cocoşilă, sfârşesc

prin a fixa pe ina-
micul care înain-
tase până la Gro-
zeşti. Stăvilit şi Ia
Mimeehi de Div.
io-a, el nu mai
poate nădăjdui sa
întoarcă Armata a
Ii-a. Iî acum rân-
dul Românilor să
treacă la ofensivă,
restabilind situaţia
pe înălţimile dela
Apus de Slănic şi
Târgul-Ocna.

1)I,n 26 August, Cor-
pul VIII austro-un-
gar deslrtnţuie atacul
dela Oituz: Div. 70
Honvezi şi Div, 7
Cuv. germana ataca
In Nord, pe drciipta

•<̂i pi.1 stânga Kiftiileului, respingând du pe dealul Pravila
i)l ţ.liigurunnu trupele Div. 7-n şi ocupând Sîilnicul Mol-
davul. J'.ft Centru, grosul Div. 117-n intră în I-Ierilstrftu şl

i dealul Mateiuşca, cheia pozitivi roiniiueştl. I<n
;. 1,15 bavarezii pune atfipâiilrc pe codi fiitj ş(
Div. 0-a spre vidau Leşunţulul.

a firavă, mai alea la Nord, unde jmunicii! n
«tina Iii' -iH Iulie ultimul şir de înălţimi cu-1 despart de
Tflrj-ul-Oetiei: Cireşouia, Mi^ura şi Coşim, Intre Oitu/. şi
Cnşlu, ci n luat tUloliirll«: C!ili>şurilor, Arşiţei şl Ijeşuu-
ţithil şi a pus piciorul în mar^lnen de Vest ii satului Groxcşti.

Dar Iu 2y August, KainAnii eraitni-atncft, I(a drenptn,
Ii*;K. Vnuiltorilor de munte, care primeşte cu acest prilej
hotCKttl îaculul, utacii Cirugoaia, sprljJnit J)e drenpta fit;

Div. % vitail de enviilerio, care urcă daiilul Vrâncetuiuiui
şi j>u fitftiigu de Div, 7-a cure îtiuIiitonzA pe amfliHloua
vcr.itmtulu desilului Mîigurel. Ln centru, Div. 1 Cnv., so-
sitS în graiul dela Oneşti, ilescidccii Iu Nord de Growşti,
spre a întoarce npai'area Cosiioi, cucerind Cota 703, In
stiirşlt, Uriguda de (îrJtuieeri a vitenxitlul General Caii-
'tac<i%iuo, [KiriîJricl (ieJn Mănăstirea Cnşiuitliii «t«eil l(i ."itfiiif'i!
Fabricii fie sticlflrie, Contra-ittacul rcjinftu iubuteştn sil
fîxoxe p c inamic, încercările Iţmimuiltu' de a relua ofensiva
nu vor ruiişi, din cauza infanteriei ruseşti, care vii refuza
j)fl co(ipere?:e cu 'drenpta Armatei a Ii-a,

OJţNlţttAT.Uf

Sini,

DIVIZIA 7-a D

Frontul românesc, prezentând în urma progresului
inamic, o ieşitură primejdioasa în cazul unui nou
atac pe flancuri, Armata Ii-a primeşte ordin să
se retragă, fără lupte, pe o linie de apărare mai
sigură x).

Criza bătăliei dela Mărăşeşti. Atacul dela
Răzoare

Atacuri după atacuri vin să se siărîme de rezistenţa
Div. a 9-a şi a 13-a din faţa gării şi a târgului Mărăşeşti.

') Hetrugeveu strategică a Anualei a It-a

Itaţă fie presiunea exercitată ilc inamic isi ambele aripi şi
pentru a evita poziţia aventuroasă trupelor de pe Putna,
precum şl pentru a libera Corpul al VlII-lea rus, chemat
în ajutorul Armatei a IV-n, comandantul Armatei ii l l-a se
hotărăşte sil cedexe injoncţiunilor Murelui Cartier, şi re-
trage Ia 1 August, Corpul II (JJfv, 12, 1 şi 3) din valea
Putuei, pe linld înălţimilor delu Sud de Suşiţa: Vârful
Rftzbohiiiii, diMlui Mutei, dealul liliacului, KâeMt.-iştil —
Momilia—dealul Porcului—Ireşti.

Degajat, Corpul VIII rusesc (Div. 14, 103 15 şi Div.
Cuv. Zaftinursciiia) încearcă să refacă frontul la Nord de
l'inieiu, pe linia satelor Şerbeşti—Repedea—Străoaui ~
pficdircu RAisonrc. Nu reuşeşte însă pe deplin căci ina.
micul cucereşte Ireştii şi atacă în spre Muncelu. Ntnuni
intervenţia, liiv. a io-a română sosită prin Pădureiii, diJ!
stftnga Biletului, şi a detaşamentului Alexhi, format de
Armata II-n, reuşesc sa stabilizeze situaţia în acest sector.

VÂNĂTORII IiH MUNTlî hX ATACVI,
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iarăşi năvala, intrând în pădure după inamic. La.
prân/,, frontul românesc este reconstituit şi situaţia
restabilită în favoarea Românilor. Ceasul greu poate
fi socotit trecut. Inamicul nu va mai ataca doeât în
sectorul Muncelul 1).

Sfârşitul lunii Septemvrie atrage liniştirea lupte-
lor. Inamicul a înţeles că nu va putea trece cu
forţa peste trupul armatei româue şi va aştepta de
acum din altă parte, hotărîrea soartei războiului.
I-Aicruri mari se pregătesc, într'adevăr, pe alte fronturi.

fiAllA M DXIJ'.ţ JJA.TAJ.IK

riNoeni7.fi, din proprie iniţiativă, Hat. III din Reg, ,(7 (Că-
pitan Drîigtinescu), Sprijinit de iirtiteria care trage cu furie,
Imrund culta roKcivclor inamice, coutra-atatutl uriincii pe
dnşnian înapoi în pădure, recucereşte liniile româneşti
şt restabileşte situaţia, In faţa acestui eşec, inamicul
decepţionat renunţă să mai atace în sectorul ^ l l

In sfârşit, la 6 August, atacul inamicului reuşeşte
să producă ruptura, în sectorul dintre Div. io-a
şi a 13-a, între Mărăşeşti şi Panciu, în vecinătatea ime-
diată a pădurii «la Răzoare»1!. Spărtura făcută în
zorii silei e exploatată imediat de inamicul care crede
că ţine, în sfârşit, victo-
ria decisivă. Porţile Mol-
dovei par iarăşi gata sâ
se deschidă, duşmanului.

Dar ajuns lângă, pozi-
ţiile artileriei, caie trage
cu învierşunare, inamicul,
e întâmpinat de contra
atacul fulgerător al ulti-
melor rezerve ale Diviziei
a 13-a care-1 arunca în
pădure.

I,a marginea ei, atacul
se clatină, dar coman-
dantul se aruncă în frun-
tea trupelor ce pornesc

ATAC I,A RAZOAE.13

1) Atacul data 6 August
I,a 6 August, inamicul deslânţulo «11 atac general, pe

tot frontul, deîa munte la Şiret cu gândit! aă sctrobenacă.
definitiv rezistenţa forţelor niso-româiie.

La Oituz, Bnvorezil. atacă spre Grozeşti — Cotn 547 —
Dealul SticlK-riet—Chioşurilc, îusft fără rezultat. I(a centru,
după lupte grele, Div. 21S cucereşte cota 8ţ)6 de pe RS-
chitaş, asupra Div, .12. româneşti.

In cfltnple, Div. 76, 8q şi ra bfivnrezit atnca la. Sud (Ic
Kărlşeşti, cucerind Fabrica <le parchcfce şi respingând
Bîy. g-a româiifL pe lizera tftrguhii, îu 'faţa gării.

: Atacttl dsla • Răzoare
.Mai spre Apus, Dlv. 115 sparge irontiil foniaiiesc In
punctul de legătura dlutce Div,: ia şi ti 15-a, în veciiiâ-
toteii pădurii «I,a RnzoareO. Prin spărtură, Inamicul iese
dinpădiire, înaintflud. spre cota.iob, de unde are deschişii
prin .ŞIodrnzciH: calea Şiretului, îu spatele Div, ţj-a care
apŞrM-MŞrHşeştU, Ln 9 a. ni, duşniniiul e Sa 8oo m de
poziţiile artileriei.'.Comandantul Div, 13 (Generalul Po-
pescuţ prganixeaKti hi gralîfi apârnrea seofeorului primejduit.
In yteme ce compania.1 de mitraliere a. Bat. I din Reg. 51, a
Căpitanului Ignat primeşte ordin să reziste pe poziţie până
la moarte, întârziind astfel cu un ceas înaintarea duşma-
nului, şefiil de stat 'major.al Diviziei, Colonelul Dragu,
împinge Bat, I din Reg, 50 (Căpitan Mlcleseu) şi II.(Maior.

. Tomescu) din E.eg. 48 din rezerva Diviziei, aflate la
Rateşut lui Haret, în spărtură." î,n acest contra-ntac se

1) Atacul M micei ului
Pentru ultima oarS, el îşi îndreaptă forţelu împotriva.

Mnncelului, simţind cil sectorul dela Nord de Pauciu a
trecut în seama . trupelor ruseşti,

Intr'ndevftr, după retragerea Armatei a Ii-a din Vrancea,
Corpul VIII rus (Div. 14, 15 şi 124) a ocupat linia: Vo-
toscani - dealul Ireştilor- Muncelul - Mânăstioara. Apftrarea

Mărăşeştilor a trecut pe sea-
ma Diviziei a 14-n ; iar Div. n-
15-a a înlocuit la Răzoare-
Div, 13-a, legându-se hi-
dreapta în faţa Paliciului
cu Div, io-a

La r3 August, atacul Cor-
pului Alpin şi Div, 76 cuce-
reşte satul şi dealul Muncelu-
lui, rupând iarftşl frontul ru-
sesc. Mai la stânga, Div. 217
germanii pune mâna Io 15.
August pe dealul Ireşti $1
dealul Mangalaciului, respin-
gând Div. 124 spre Varnitn..

Dar la 17 August, Rcg. 2
Vânători prelungeşte frontul
Div.- a 3-a pe dealul Porcu-
lui, oprind pe duşman pe înăl-
ţimile dela cota 406 şi 4&r şi

în acelaşi timp Div, 11, g, 13 şi 14 romfineştl aduse din rezervfl,.
înlocuesc unităţile ruseşti şi coutra-atacă pe inamic din flanc,
oprludu-i progresiunea. Pe toatu linia frontului, dela m u n t e
la Şiret; strftjucşte acum neîntrerupţii, armata românn.

Convins, cil hi situaţia generală creiatn, orice încercare
este inutilă, Mackenscn renunţă la ofensiva.. Luptele care
au urmat n'au mai avut ca obiectiv, decât rectiflcarete
situaţiilor iocile.

DE SÂRJlA INTRU JlA.RiŞEŞ'rr ŞI PANCIU



RĂSBOIUI, FiîNTKU ÎNTREGIREA NEAMULUI 927

VII,I,A. NEGROPONTE DUI'A BAl'Al.IE

Consideraţii asnftra bătăliilor dela Mtîrâştişi Mârăşeşli

Legenda a consacrat amintirea celor două bătălii
dela Mărăşti şi Mărăşeşti, restabilind gloria militară,
ofensivă şi defensivă, a armatei române şi a coman-
danţilor ei.

Istoriografia militară a încercat să discute valoarea
unora din aceste operaţii. Unii, numărând kilo-
metrii pătraţi pierduţi în bătălie, sau miile de vieţi
jertfite pentru apărarea lor, — n'au şovăit să con-
teste existenţa «victoriei» dela Mărăşeşti. Alţii,
cumpănind zădărnicia 4 victoriei fără a doua zi, dela
Mărăşti», au contestat meritele Armatei a Ii-a.
Istoricul faptelor de arme ale răsboiutui românesc
trebue să spună categoric că amândouă aceste biru-
inţe sunt certe şi nu-pot fi tăgăduite. Dar fiecare
trebue judecată în sfera şi cu caracterele ei. Izbânzile
militare mi se măsoară după kilometrii pătraţi cu-
ceriţi în bătălie, ci în raport cu voinţa şi intenţiile
adversarilor. Răsboiul e un fapt politic, în care două
voinţe obşteşti încearcă să se impună «na alteia, cu
ultimele mijloace. Câştigarea unei bătălii nu înseamnă
ocuparea unui teritoriu, ci impunerea unei voinţe.
Care e, din acest punct de vedere, caracterul fiecă-
reia din cele două bătălii?

Bătălia dela Mărăşti este o strălucită victorie
tactică, obţinută în condiţiile grele ale războiului de
munte, împotriva unui front inamic stabilizat, şi cu
o remarcabilă economie de forţe. Faptul se datoreşte
deopotrivă strălucitei concepţii tactice şi pregătiri a
atacului de către comandantul Armatei a II»a, precum
şi execuţiei impecabile a acestei concepţii de către
trupe. Preciziunea de tir şi observaţie a artileriei,
impetuozitatea atacului infanteriei şi coeziunea dintre
ele, au fost revendicate ca modele, în istoria marelui
răsboiu, împrejurările geraerale ale frontului răsăritean,
în care se încadra acţiunea Armatei a Ii-a, nu au
îngăduit însă ca această isbândâ tactică, să se trans-
forme în victorie strategică. Intenţia ofensivă a
comandamentului român a trebuit părăsită, deşi
Armata, a Ii-a îşi realizase perfect misiunea. S'a re-
petat cu acest prilej, cu această armată, ceea ce
s'a întâmplat cu Armata de Nord în prima parte a
campaniei din 1916. Situaţia strategică a impus
sacrificarea roadelor biruinţei tactice.

Bătălia deîa porţile Moldovei este, dimpotrivă, o
victorie strategică. Ea a însemnat înfrângerea voinţei
duşmanului de a trece peste armata română. Por-
ţile Moldovei nu i s'au descins. Şi faţă de această
frângere a voinţei duşmane, erorile tactice, pier-
derea câtorva kilometri pătraţi, precum şi jertfele
făcute, nu contează,

Trecerea peste trupul Moldovei, cu puterea armelor,
n'a reuşit, Voinţa de a trece a comandamentului
inamic, s'a frânt de voinţa comandamentului român,
care, pentru a doua oară, la aceleaşi porţi ale Mol-
dovei, a ripostat: «Pe aicea nu se trece». Şi întâmplarea
a voit ca tot Generalul Iţremia Gtigorescu s'o ros-
tească.

Că, în fapt, legarea acestei biruinţe de târgul
Mărăşeşti, are mai mult un caracter simbolic, este
de netăgăduit; deoarece pe tot frontul celor două
armate române, dela munte la Şiret, n'a fost decât
o singură încercare de străpungere, prin dublă învă-
luire a armatei române, conform reţetei de predi-
lecţie a inamicului, bătălie descompusă tactic, în
mai multe operaţii neizbutite. Alegerea micului târg
ca simbol al bătăliei, nu e însă fără rost. Pentrucă
aci, lângă el, la Răzoare, în faţa gării, s'a frânt re-
sortul principal al voinţei duşmanului de a forţa
porţile Moldovei, Aci s'a îndoit pentru întâia oară
că va trece.

Că, profitând de împrejurarea demoralizării ruseşti,
până la urmă duşmanul tot a reuşit să-şi facă drum
mai târziu peste Moldova, îndreptându-se spTe Kiew?
E adevărat. Dar atunci, întreaga soartă a războiului
va fi schimbată, Şi apoi această trecere nu se va
înai datori înfrângerii armatei române, ci trădării sale
de către aliat. Ceea ce, în sfera perspectivelor poli-
tice, în slujba cărora stă efortul militar, înseamnă
cu totul altceva. De aceea, marşul inamicului spre
Kiew, în primăvara anului 1918, nu a mai avut
asupra României' rezultatul defavorabil, pe care l-ar
fi avut această trecere, cu un an mai de vreme.
Dimpotrivă, el i-a înlesnit ocuparea Basarabiei.

In lumina acestor consideraţii politice şi militare,
bătăliile dela Mărăşti şi Mărăşeşti îşi justifică, fie-
care, meritele proprii.

1'ÂNDA.R PREVĂZUT CU MASCA DIÎ GAZP,
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PK FRONT

VREMURI DE CUMPĂNĂ
Revoluţia bolşevică în Rusia. Armistiţiul

Ajunşi stăpâni ai Rusiei, în Octombrie, comuniştii,
— pe care valul desnădejdei populare ruseşti îi aduce
la putere cu strigătul «pâine şi pace » — se grăbesc
sa înclieie armistiţiul cu duşmanul1). Cuprinsă în vâl-
toarea frontului rusesc, alături de: generali pe care
trupa nu-i mai ascultă, armata română, e ameninţată
nu numai de inamicul din afară, dar şi de aliatul
•clin ţara lui.

Dezagregarea armatelor ruseşti ameninţă serios
ordinea în Moldova. Agitatorul Rakovaki, arestat la
Iaşi, e eliberat de • bolşevici. împotriva grupurilor
ruseşti înfierbântate care ameninţă Iaşii sau Galaţii,
armata română e silită să ia poziţie la Socola, pe
Şiret şi la Paşcani. (7/20 şi 8/21 Ianuarie 1918)
Armata rusească e, în sfârşit, dezarmată şi rapatriată
în Rusia, fapt pentru care Sovietele declară războiu
României (13/26 Ianuarie 191S), arestând pe Mini-
strul ţării la Petrograd.

Autonomia Basarabiei
Sub influenţa noilor idei, Basarabia se constituise

republică autonoma (2/15 Decembrie 1917) Amenin-
ţat de Bolşevicii care asasinaseră pe capii mişcării
naţionale: Murafa şi Mateievici, « Sfatul ţării» care
conducea tânăra republică basarabeană, chemase
armata româna în ajutor. (24 Decembrie 1917)
Profitând de faptul ca armata română, izbutise să
obţiuă prin condiţiile armistiţiului a nu fi în între-
gime dexarmată, Brătianu putu, face faţa .situaţiei.
Armatar Româna trecu în Basarabia bătu pe Bol-
şevici la . Spătăreşti, Mihăileni, (14/27 şi 15/28 ia-
nuarie- 1918)- Bender şi Ismail şi ocupă 'Wraspol,
Hptin şi Cetatea-Albă {8/21. Martie'1918) . . V

î,a ^4 Ianuarie, Basarabia, se proclamă indepen-

0 ctilevia istorică

. Dări inamicul; e grăbit. 331 vrea să poată, dispune
de îridată.de diviziile sale pe alte fronturi, IAU nu-i
trebtte afniistiţiu,:-UI- vrea pace. Şi. pacea aceasta
caută'să o impună, de' 'îndată Rouiânieij profitând
.-Jj Armistiţiul Eroiituuil de S\id rusesc — în care era în-

gloiiatîl urmata lomânS — s ' a semnat Ia Focşani, la 26
Noeiubrie 1917.

de faptul că pentru a-şi realiza siguranţa împotriva
Bolşevicilor, Românii au fost siliţi să-şi deplaseze
trupele în Basarabia.

Sub cuvânt că deplasarea acestor trupe consti-
tuie o derogare unilaterală dela clauzele armis-
tiţiului, Mackensen trimite guvernului român un
ultimatum, invitându-lsă'nceapă negocierile de pace,
ameninţând în caz contrar, cu denunţarea armisti-
ţiului (23 Ianuarie/5 Februarie 1918).

« România părăsită şi trădată f>, cum a calificat-o
Clemcuceau, trece în acest moment printr'umil din
cele mai dureroase momente ale existenţei sale.
Departe de aliaţii care i-ar fi putut veni în ajutor,
ameninţată din afară de inamicul rămas liber să-şi
concentreze efortul învpotrivă-i, prin prăbuşirea
frontului rusesc, ameninţată înlăuntra de armatele
ruseşti bolşevizate, care răzvrătite în bande atacă
şi pradă unde pot,—România e pusă într'una din
cele mai dureroase alternative ale sorţii..,

In faţa acestei situaţii stau faţă m faţa, ca tot-
deauna, cele două taberi: de o parte asprele realităţi
de fapt, întruchipate în Generalul Averescu, care,
întemeiat pe cifre, pe stocuri şi pe realităţi, soco-
teşte rezistenţa izolată o aventură imposibilă şi
inutilă. De cealaltă parte, stau exigenţele idealului,
refuzul de a renunţa la înfăptuirea ţintei pentru care
neamul făcuse atâtea jertfe, întruchipate în Regina
Măria, care, în aceste ceasuri de cumpănă, se araţii
vrednică fiică a, « neamului care nu s'a socotit nici-
odată învins »!

Nevoind să-şi asume singur răspunderea unui atare
ceas, Ion Brătianu demisionează, trecând Regelui
sarcina cumplită a arbitrării (26 Ian./8 Feb. 1918),

După un consiliu de coroană dramatic, prelungit
mai multe şedinţe, în care se examinează pe râtul
toate soluţiile, adică: 1. rezistenţa demonstrativă
în «triunghiul morţii», susţinută de aixtantofilî şi
combătută de generali, 2. retragerea regelui şi a
guvernului peste graniţă şi disolvarea armatei în faţa
inamicului, în felul în care au procedat Sârbii şi 3,
începerea tratativelor cu duşmanul, Regele hotărăşte.

Indentificat cu soarta croită de veacuri poporului
său, Regele, care a trebuit să treacă iarăşi peste
toate sentimentele sale omeneşti, pentru a nu mai
fi decât unealta sacră a destinului ţării sale, «Unsul»
care în pofida Reginei tulburată îşi poartă povara

POST DE TA2& PE NISTRULUI
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liniştit, sub pecetea unor taitie'altora neîmpărtăşite —
Regele singur, rezolvă conflictul în sensul milenar al
istoriei ţării sale. Armata nu va părăsi pământul
strămoşesc, nici nu se va risipi în nefiinţă, compromi-
ţând existenţa mai departe a statului legal. Ţara se
va pleca sub vremuri. Dar o va face de nevoie,
fără să-şi trădeze nădejdea zilei de mâine. Ea va
lupta să-şi păstreze armata întreagă, rezervându-si
prin ea, posibilităţile ceasului de apoi. Citind paginile
•care zugrăvesc în aceste clipe, chipul Regelui, în
memoriile oricăruia din istoriografi, sau din martori,
— îţi vine în minte, fără să vrei, aşteptarea împie-
trită a lui Vlaicu Vodă, din legendă, sau «îndemnu-
rile» lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie

Guvernai Averescu începe negocierile Ut Buftea

Omul realităţilor, Generalul Averescu, e chemat să
•facă faţă. Brătianu realizează astfel o dublă abili-
tate, trecând asupra omului de popularitatea căruia
se teme, greua şi mai ales ingrata sarcină a lichidării
-unei situaţii devenită imposibilă. Militar, Generalul
nu şovăie în aceste momente grele, să-şi rişte popula-
ritatea, făcând actul antipatic al începerii negocierilor.

La Buftea, unde Averescu se întâlneşte cu Ma-
ckensen, (5 Februarie 1918) delegaţia română e pusă
in faţa sugestiei inspirată de oamenii politici din
teritoriul ocupat, că abdicarea Regelui şi înlocuirea
lui cu unul din fiii împăratului german, ar putea
asigura, dacă nu integritatea, în orice caz o Teducere
la minimum a sacrificiilor teritoriale ale ţării.

I,eal, Averescu nu acceptă discuţia, ci solicită o
audienţă împăratului german. Grăbit să sfârşească,
Czerum solicită şi obţine dela Regele Ferdinand o
întrevedere din partea împăratului Austriei, îu gara
Răcăciuui, arătându-I că numai încheierea imediată a
păcii, ar putea înlătura opoziţia Puterilor centrale
împotriva dinastiei (14/2/ Februarie 1918).

In realitate, la Buftea, unde Argetoianu începe
•discuţiile preliminare, Austria şi Germania nu se
înţeleg. Cea dintâi, prin glasul abilului Czernin, care
in acest moment îşi joacă cartea vieţii, caută să reducă
România la o simplă expresie geografică, realizând
cât.mai mult din vechiul său pian de pace separată
pe socoteala României, după care Moldova până la

Şiret ar fi trebuit să fie cedată Rusiei, Muntenia
Austriei şi Dobrogea Bulgariei; iar România să ră-
mână doar un simbol de suveranitate asupra Deltei
Dunării. Germania — ale cărei cercuri militare, ins-
pirate de Mackensen. sunt mai favorabile României
decât cercurile eipoliticereprezentatepriiiKuhlmanrt —
caută să zădărnicească jocul Austro-TJugariei. Nu
fireşte de dragul României; clar pentrucă politica
germană nu are nevoie la gurile Dunării de un stat
fantomă, ci de un pivot solid, ghimpe în flancul Rusiei.

Din partea ei, România şovăie. Dosi Averescu t>
convins că cu cât va fi mai expeditiv, cu atât va
obţine condiţiuni luai bune ;• cealaltă tabără, a lui
Brătianu, care-1 sprijină în Parlament, ar vrea — c:i
totdeauna — să tergiverseze.

Condiţiile «sine qna non »

Până la urmă, condiţiile duşmanului se precizează
în modul următor: 1. Rectificarea graniţei munţilor
în spre Ardeal aşa că trecătorile să intre în stă-
pânirea Austro-Ungariei, 2. Cedarea Dobrogei în
condomiuium puterilor centrale până la pacea gene-
rală, 3. Aservirea economică a ţării pe timp de 50
ani faţă de Germania, 4. Dreptul de trecere a trupe-
lor inamice prin Moldova împotriva Rusiei.

In faţa acestor condiţii, divergenţele reapar în
sânul Consiliului de Coroană. Unii, scontând vii-
torul, repetă ca România trebuie să-şi facă datoria
de aliată, rezistând până la capăt, Alţii cumpănind
mijloacele şi împrejurările prezentului arată neserio-
zitatea oricărei încercări de rezistenţă izolată.

Unii sunt pentru acceptarea condiţiilor în bloc şi
fără discuţie, ca o dovadă că nu e vorba de pace, ci
de constrângere, Ceilalţi cred că s'ar putea câştiga
rnai mult, negociind. In timpul deliberărilor, inamicul
— care semnase între timp tratatul dela Brestlitovsk
cu Rusk şi ocupase Kievul—-nemulţumitde tergiver-
sările României, trimete guvernului român un ulti-
matum, cerându-i acceptarea imediată a condiţiilor
sine qua non, sub ameninţarea denunţării armisti-
ţiului {1/ Februarie / 2 Martie 1918). Zadarnic în-
cearcă Regina să şi facă ascultat cuvântul, prin gla-
sul Principelui moştenitor.

OPIHNA IN TRANŞEE
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Imposibilitaten rezistenţii, recunoscută de mini-
ştrii aliaţi, determină acceptarea condiţiutrilor du-
şmane. Ârgetoianu semnează preliminariile dela
Buftea. (20 Febmaiic/5 Martie 1918).

Semnarea preliminariilor, Guvernul Marghiloman

Germanii dobândesc dreptul de a trece prin Basa-
rabia spre Ucraina, unde hatmanii se proclamaseră
independenţi şi manifestau—sprijiniţi de Aliaţi—ve-
leităţi de rezistenţă împotriva Tuterilor centrale.
Nu însă mai înainte ca Misiunea franceză, care
părăseşte România, să fi fost pusă la adăpost.

Şi pentrucă nu se simte îndeajuns sprijinit de
Rege, Averescu demisionează, lăsând locul unui
guvern Marghiloman., care speră că va obţine dela
duşmani condiţii mai avantajoase. (5/18 Martie).

Pacea dela Bucureşti

Sprijinit în Muntenia pe baionetele germane şi
în Moldova pe neniulţiunirea populară care generase
şi. n->ul .'* partid al .muncii», guvernul Marghiloman
face alegeri, care-î (Iau majorităţi ' importante şi
semnează la Bucureşti la 24 Aprilie/7 Mai tratatul
CU:. Puterile- centrale, pe care însă .Regele uu-1 ra-
tifica. Şi pentru a' face pe plac sprijinitorilor săi;'
Marghiloman dă în judecată, ca vinovaţi ele răspun-
derea dezastrului, pe membrii guvernului Brătiauu.

BI,OCUI, MOr,DOVIÎ,N3îSC N SFA.TUI, Ţ ARII

Unirea Basarabiei

In acest timp de jale, strălucea totuşi o rază de
soare. I*a 13/27 Martie, Sfatul Ţării vota unirea
Basarabiei cu România, cu care prilej basarabeanul
Stere încearcă să-şi răscumpere, faţă de ţară şi Rege,
vina grea de a fi uneltit cu duşmanul contra guver-
nului legal, Recunoaşterea reformei agrare de către
Statul român, face această unire, clin punct de vecie re
social, indestructibilă.

VICTORIA

Răsturnarea măriei armelor

Intre timp însă, soarta generala a răsboitilui *<->
schimbase,

Generalul Ludendorff, după ce scăpase de grija
frontului răsăritean, îşi îndreptase toate forţele spre
Ar>us, cu intenţia hotărîtă de a provoca decizia îna-
inte de sosirea Corpului expediţionar american.
Ofensivele lui din Martie şi Aprilie, cu toate spărturile
făcute în frontul aliat, nu isbutesc totuşi să-i aducă
victoria decisivă şi provoacă dimpotrivă, antidotul ei.
In faţa primejdiei, Aliaţii, se reculeg şi institue coman-
damentul unic. Datorită rezervelor abil utilitate de
noul comandant suprem, Generalul Foch, începând
dela jumătatea lui Iulie, aliaţii care au acum supe-
rioritatea de forţe, încep o serie de ofensive succesive,
reuşind să disloce moralul trupelor germane. Iu August,
marele atac englez dela Cambrai, executat cu tancuri
în massă, face pe I,udendorf să se îndoiască pentru
prima oară de victorie, îndemnând pe conducătorii j>o-
litici ai Germaniei să ceară pace. Deşi pentru el trecă-
toare, îndoiala aceasta sdruncină definitiv încrederea
conducerii politice a Germaniei îu victoria finală. Noul
cancelar, Max de Baden, pipăe terenul în vederea
negocierilor pe temeiul celor 14 puncte enuufiite
în Ianuarie de Preşedintele Statelor Unite ale Ame-
ricii, Wilson, ca ţeluri de război ale Americii. Printre
principiile, care urmau să stea la temelia păcii vii-
toare, cel dintâiu era dreptul de autodeterminare al
popoarelor, menit să desăvârşescă reorganizarea Iţu-
ropei, pe baza principiului naţionalităţilor. Prin
sufletul neamurilor asuprite trece un freamăt de nă-
dejde,

In acest răstimp, la Medgido.^în Palestina, Ge-
neralul Allenby distrugea armata turcească, ocupând
Ierusalimul şi Damascul.

Spargerea frontului bulgar

Iar la 3/15 Septembrie, Mareşalul Franchet d'Bs-
perey, care a înlocuit la Salonic pe neputinciosul
Şarrail, sparge frontul bulgar la Dobropolje, înaintând
fulgerător prin spărtura făcută, spre Sofia şi C011-
stantinopol, Bulgaria şi Turcia capitulează. In vreme
ce, Franchet d'Esperey.se apropie de Dunărea păzită
de armatele germane ale lui Mackeusen, primul
ministru francez, Ciemenceau, trimite, cu avionul,
dela Salonic, prin căpitanul Victor Antonescu, un
răvaş lui Ionel Brătianu, să fie gata pentru ca, la
momentul oportun, armata română să poată cădea
în spatele lui Mackensen. (8/21 Octombrie).
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Desagregarea A uslro-Ungariei

Pe când toate aceste lucruri se petrec în peninsula
balcanică, în Austro-Ungaria începe o mare frămân-
tare. Ca la frângerea unui farmec, capitularea Bul-
gariei e semnalul desagregarii imperiului dualist.
Naţionalităţile asuprite se constitue autonome. încu-
rajat de formularea principiilor wilsoniene, depu-
tatul Toinân Vaida-Voevod, rosteşte în parlamentul
maghiar, dreptul de auto-determiiiare al Românilor
clin monarhia babsburgică (5/18 Octombrie).

Ultima încercare a împăratului Carol de a trans-
forma Austro-Ungaria în stat federal, vine târziu.
Contele Tisza e asasinat şi împăratul izgonit de revo-
luţia ce clocoteşte. In locul lor, desnadejdea populară
instalează pe Contele Karoly,. autaiitofil, care în-
cearcă în ultimul ceas, să atragă în favoarea cauzei
ţării sale, pe Aliaţii care au sosit la Dunăre.

România reintră în răsboiu

In ziua în care Berthelot, care comandă acum aripa
dreaptă a lui Franchet d'Espdrey, ajunge la Rus-
ciuc, (24 Octombrie/6Noembrie), Regele Ferdinand
înlocuieşte guvernul Marghiloman printr'1111 guvern
condus de Generalul Coandă şi ordonă mobilizarea
celor 7 divizii teritoriale rămase nedesarmate, por-
nind cu ele spre Bucureşti, pentru a cădea în spa-
tele lui Mackensen, In faţa primejdiei, acesta eva-
cuează în grabă Muntenia. încolţită din toate părţile,
Germania, în care aisbucnit revoluţia şi care a. isgonit
pe împărat, încheie la 29 Octomvrie/n Noemvrie
armistiţiul pe toate fronturile. I,a 18 Noembrie /1
Decembrie, Regele şi Regina, însoţiţi de Genera-
lul Berthelot, se întorc în fruntea trupelor aliate în
Bucureşti, aclamaţi de populaţia românească, care-î
primeşte cu lacrămi de bucurie. Populaţia capitalei
ocupate de doi ani, se deşteaptă ca dintr'un vis
urît.

Unirea provinciilor romaneşti
In acest timp, în Austro-Ungaria, evenimentele se

precipitaseră. Sfatul naţional român din Bucovina,
votase alipirea necondiţionată Ia România şi chemase
armata română (14-27 Octombrie). Iar îu Ardeal,
pe când Sfatul naţional român se adund la Arad ca
să asculte doleanţele naţiuiiei subjugate de un mi-
leniu; la Viena, luliu Maniu dezarma regimentele
austriace, înarmând gărzile naţionale ardeleneşti, Jpe
care le punea la dispoziţia acestuia,

După tratative nereuşite duse cu Sfatul naţional
maghiar, prin Oscar lasszy, Adunarea naţională
dela Alba lulia, proclama în ziua întoarcerii Rege-
lui în Bucureşti, unirea Transilvaniei cu România
şi instituia Consiliul diligent. Câteva zile mai târziu,
Adunarea naţională a Saşilor dela Mediaş, vota şi
ea alipirea la România (13—28 Decembrie).

UEJ.lîGATIA CAKTS A ADUS RlţGEl.UI ACTUI, UNIRII
TKANSII,VANIKI
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A doua înaintare a Românilor în Ardeal

Spre a împiedica atrocităţile comise de Unguri
asripra populaţiei româneşti rămasă fără apărare îti
această perioadă de tulburare, armata română pă-
trunsese în Ardeal pe urina ariegardelor lui Mac •
kensen 7/20 Noembrie.

Tratativele dela Paria

In acest timp, la Paris, încep negocierile de pace.
(5/18 Ianuarie 1919). Deşi reintrase in răsboiu în ceasul
al Xl-lea, alături de Aliaţi, poziţia României la
aceste negocieri nu era tocmai uşoară.

România încheiase, împotriva prevederilor tra-
tatul de alianţă, cit consimţi mântui nevoit, e drept,
al Aliaţilor pace separată. Şi principalul factor al
victoriei, Statele Unite, nu erau semnatare ale
acestui tratat. Revendicările româneşti trebuiau
deci susţinute, de acum, pe alte temeiuri printr'o
propagandă dibace. Această sarcină fu îndeplinită

M.0Ş01U PI.A.NUI, OPJÎK.AŢHW>B.

de Consiliul naţional român, constituit la Paris,
în timpul vremilor de vitregie, sub preşidenţia lui
Take Ionescu, care cuceri în favoarea României,
puternice simpatii.

Redevenit prim ministru, Ionel Brătiami, nu
ţinu seamă de această situaţie, ci întră în conflict
cu Consiliul suprem interaliat, constituit de cele
patru mari puteri ale înţelegerii, El protestă contra
deosebirii făcută între aliaţi, prin gruparea lor îu.
state cu interese limitate şi în state cu interese neli-
mitate;. refuză-să accepte controlul străin asupra
minorităţilor ce i se impunea ca preţ al recunoaşterii
"Unirii, şi nu primi pentru ţara lui alte hotare decât
cele • prevăzute-în: •tratatul de alianţă din 1916, pe
care însă Aliaţii nu le mai recunoşteau invocând
intervenţia Americei, nesemnatare, şi schimbarea si-
tuaţiei României prin. semnarea păcii separate. Până
la urmă. birui principiul naţionalităţilor, în numele
căruia se oferi ; României vechea graniţă etnică
a lui Kossuth, care, fiind întemeiata pe mărturia
uuui naţionalist maghiar,: nu putea fi contestată.

INFANTERIA. 34OMÂHA TRIţCIÎ TISA

Problema Banatului
Neînţelegerea era în deosebi acută în privinţa To-

rontalului din Banat, pe care îl reclamau deopotrivă,
Sârbii şi Românii, în numele aceluiaş principiu al naţio-
nalităţilor. Pus la judecata lui Solomou, Brătiauu
refuză să asculte sfaturile lui Take Ionescu, care
— mai diplomat — îl îndemna să se înţeleagă asupra
lui, direct cu Sârbii, şi părăsi conferinţa,

Bolşevismul în Ungaria
Reluarea operaţiilor militare

Peripeţiile militare nu se sfârşiseră însă. Decepţio-
nată de eşecul făgăduelilor lui Karoly, Budapesta
lăsase între timp să se instaleze sovietele lui Bcla
Kulin, care introduseseră în Ungaria, teroarea roşie.
Speculând asupra sentimentelor naţionaliste încă vii,
ale populaţiei maghiare, Bela Kun, reorganiza Î11
grabă o armată, pe care o aruncă asupra Românilor,
opriţi, din ordinul Aliaţilor, pe prima linie de de-
marcaţie a presupusei graniţe etnice.

Atacată dincoace de linia de demarcaţie, armata
română ripostă cuin se cuvenea. Generalii Mărdă-
rescu şi Moşoiu, care refăcuseră între timp, de astă
dată victorioşi, drumurile campaniei din 1916, ne
mai putând asista nepăsători ia masacrele sistematice

UOMANĂ MOTORIZATA, I'RSTB TISA
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îndreptate împotriva populaţiei româneşti rămase
dincolo de linia de ocupaţie, în teritoriul ce
urma să revie României, —forţează între 3/16 şi
5/18 Aprilie, defileurile Munţilor Apuseni, izolând
trupele săcuieşti de pe Someş, de cele ungureşti din
văile Crişurilor'). La 8/21 Aprilie, armata română
ocupa primii linie a marilor centre din câmpie: Satu-
Mare-Csirei-Oradia-Balonta. Şase zile mai târziu., a
doua linie de centre: NyjregyJiaza, Debreţin .şi Bi-

') Bătălia din Munţii Apuseni. Cucerirea liniei
marilor centre

Bătălia din Munţii Apuseni s'a dat de trupele româneşti
împărţite în două grupuri: Grupul de Nord comandat de
Generalul Moşoîu şl Grupul de Sud comandat de Generalul
Mărdărescu, care avea şi comanda supremă ÎI armatei ro-
mâne din Ardeal,

I,a Grupul de Nord, Detaşamentul Olteami, înajntsi pe
Tisa, Î11 flanc-gardă, dela Sigliet către Hus/.t şi Czap, făcând
legătura cu Cehii, Mai la Sud, Div, 2-a Cav. alerga dea-
lungul Someşului şi Crasnei, dela Baia.Mare spre Satu-Mare
şl' npoi spre Nyiregyhaza, tăind retragerea Diviziei de Săcui.
Divizia ?-a pornen în acelaşi timp, deln Zalău, prin Şimlen]
Sylviin Ici, ocupând Marghita şi Careii, apoi se îndrepta spre
Debreţin. Cek mai grele lupte le-a avut însă de dus Div.
6-a, care 11'n putut cuceri defileul dela Cîucea, întărit de
duşmani, deciit combinând atacul frontal cu dubla învă-
luire a aripiior iijjsjnice. Lecţia înfrângerilor suferite în primii

A DOUA ÎNAINTASE ROMÂNA IN TRANSILVANIA

chiş-Ciaba era în mâinile Românilor. In sfârşit, la
18 Aprilie /1 Mai Românii ocupau tot malul stâng
al Tisei, alungând trupele ungureşti spre Tokay,
Szolnok şi Ciongrad 1).

Bătălia dela Tisa jt ocuparea Buda-Peslei

Instalarea Românilor pe Tisa nu astâmpără însă
pe Unguri, care atacă pe Cehoslovaci, {7/20 Mai) rea-
piugându-i până la Caşovia, cu nădejdea de si stabili
prin Galiţia, legătura cu Rusia .Sovietică. îmbătaţi
de acest succes uşor ei îşi îndreptară iarăşi forţele
refăcute, împotriva Românilor, sub cuvânt că ace-
ştia refuză sa execute ordinul de retragere pe (inia
fixată de Consiliul suprem 2}.

parte a campaniei, începea, să-şi dea roadele. Odată cucerii,
defileul Crişiilui repede, calcu Oradiei era ăc,ichis& Geiu'ivi-
lutui Holbau.

Grupul de Sud, compus din Div, 1 ş« 2 de Vânători şi din
Div. iS-a Ardeleană, în rezervă, înaintează cu stânga de-a-
Hnigul Mureşului, deln Zain ocupând Mnria-Radiia şi Musca,
în vreme ce dreapta ]m forţează, în valen. Ctişulai, defi3e!îi
Cinci, combinând de asemeni mauevi'e pe aripi, cu un în-

CAVAI.]-;IUA I,A BUDAPESTA

dârjit atac frontal. Detaşamentul Ifasoviceanu — eroul dela
Topraisar •—• porneşte dela Vaşcău şi ocupă Eeiuşul, Un
marş fulgerător îl pune în stăpânirea Salonteî,

*) înaintarea spre Tisa
Odată stăpâni pe linia marilor centre de peste munte,

armata română se regrupează. I,u dreapta, Detaşamentul
Olteanu şi Divizia 2-a de Cav. atacă concentric Nyircgyhnsiii,
capturând, în cotul 1'isei, Divizia fie Săcui, l,a centru, Divi-
ziile 6 fi 7 ocupă Debreţinul, alungă pe inamicul întărit
deahmgiil canalului Bcrctăuhu Î11 direcţiunea Bnolnolc, La
stânga, Div. 6-a se alătură Div. de Vânători şi atacă sub
comanda Generalului Holbat», Bicbiş-Claba. Atacul fron-
tal, sprijinit pe dreapta de acţlanea Deta§amei;h<lni Râşnv-
veanu, pe stânga de a Detaşamentului Sachelarie, care cad în
flancurile şi spatele inamicului, îl determină să se retragă
către Szentes, Miudeszent şi I-Iodinezo-Vasarhely, pe Tisa.
Div. 16 şi 18 din Ardeal preiau paza pe linia Tisei, având
în rezervă Div, z Cav,, 6 şi 1 Vânători şi Div. 20-a Ardceauă,

a) Utigtini trec Tisa

Dreapta armatei ungureşti trece Tisa pe la Ciongrad ocu-
pând Szentes, Mindeszent şi Hodzmezo-Vasarhely, dar nu
se poate menţine. Contra-atacurile Div. 16 Ardelene o aruncă
înapoi pe malul drept. Acelaşi lucru păţeşte la Tisa îfitred,
Brigada internaţională. Atacul principal al duşmanului se
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Generalii Mărdărescu şi Moşoiix, manevrează însă
cn dibăcie trupele inamice care trecuseră Tisa şi le
aruncară înapoi peste apă (7/20-—13/26 Iulie)1).

Trecând acest râu, pe urma ei2), după o urmărire
fulgerătoare sj, trupele de cavalerie ale Colonelului
Rusescu ocupară Budapesta, cu toate protestele Con-
deslănţuie îusa la centru, unde trei divizii ungureşti isbutesc
sâ treacH, apa, ptotejnte de 1111 violent bombardament de
artilerie, pe In SMlitok. Inamicul înaintează divergent, îm-
prngâud ttupelc de acoperire nle Div. 18-n ardelene dincolo
de Caunlul BţretSu,

') JUpQsla română
Presau şi Mărdărascu organizează însă imediat riposta,

In vreme ce Detaşamentul Papp conteneşte de front îiiniu-
tarea duşmanului, ntrftgândiw-1 dnpă sine, Detaşamentul de
manevră al Generalului Moşaiu on.de în flancul lui stâng spre
Kendercs şl Vegyvernek; ior Detaşamentul Leca, îl loveşte celă-
lalt flanc, tAludn-1 comunicaţiile spre Torok St. Mikloş,
Operata arc i;u etecttolger&tor. Inamicul ent-e, eu o vi înainte,
vestise lumii îutKegl biruinţa n-
supra. Românîloi'j se retrage fu
debandadă peste Tfao, p â M
du-şi armele şi iniitiiţilie,

*) Itoinfinii tren Tisa
Romanii mul dan tna& g

de reculegere, cî prepară trece»
rea Tisei. Iu timp ce, la atîiuga,
Grupul de manevră Moşoiu si-
muletiKa o încercare de tteceie pe
la SKohlak, ntrKgSnd în acest
aectot majoritatea forţelor iua-
nilcei lax GeiLernlul Dtnietrescu
tncenrcB, sil treacă, mai sus, pela
KiskUrc, HoJbcin trece prin şm-
prinderG pela 'I'isa Ba, urmat
îndată tie Moşoiu, care s'a depla-
sat repede, :c5t*e Nord (17/30
Iulio 1910).

Capitularea Ungurilor
in Pnslâ

Armata româuM, trecând Tisa,
tidopta- o novtă îonnaţie, menita
sS-i cotifete slguriinţtt în toate
direcţiile îugâduindu-i îti aceiaşi

: timp să, tiianevreKe pe Ihillle in-
terioare împotriva. comuiiicaţiUor
inamice., J11 ovangntflfi pome,şte
Holbau, în direcţia Budapestei,
jnterecptiuid cu cavaleria l i i t M

siliului suprem aliat, restabilind acolo ordinea tul-
burată, salvând astfel Europa de primejdia bolşe-
vizariP). In Budapesta, trupele româneşti găsiră o
mare parte clin materialul răpit din România do
Puterile centrale, în timpul ocupaţiei, pe care îl
rapîitriara. Bi demontară, deasemeni, fabricile ungu-
reşti de armament, pentru a împiedica pe duşman
să mai reacţioneze, IJrâ rândul Ungurilor să siititn
rigorile răsboiuUvi.

Demisia guvernului Brâliantt, Semnarea tratatelor
Enervat, Consiliul suprem dădu României un «Iti-

mat, (a/J-S Noeiubrie) invitând-o să evacueze Buda-
pesta, sub ameninţarea de a nu i se mai recunoaşte re-
vendicările politice, Brătianu, care refuzase să seiniic/.t;
tratatul dela Sf- Gertuaiu şi părăsise conferinţa păcii

hi evatitujl, comunicaţiile trupelor duşmane de pe Tian, cu
Capitala, Iva centru înaintează Jfoşoiu, acoperit pa drwipta
în flauc-gardâ de grupul General Demetrescu, pe stânga iîy
Grupul Olteanu. Acestea se rabat pe urmele cavaleriei Iul IJn-
vldoglu nsupr.i detaşamentelor inamice care se retrag, pe stân-
ga dela Szolnok şi Ciongrad, pe dreapta dela Tokay, încon-
jurând u-le la Czeglet, Keskemet şi Miskolz, stlindu-le afl capi-
tuleze, Holbîin nre acum deschis drumul Budapestei.

x) Ocuparea Budapestei
Dnr Colonelul B-Useacu, core primise ordin sa cadă « toate

trapele Iul, la Keskemet, în spatele duşmanului, spre n-1
desăvârşi înconjurarea, — î-o in îjiainte. Biccutflnd ordinii]
primit, numai cu o purtu a trupelor lui, pft care o crede M L
flclentă pentru împlinirea misiunii, el porneşte îutf'un rtiid
tnlgetătot, eu patru eseadrontie spre Dudapesta, pe ea re o
ocupă, Ia 22 Iulie / 4 August, punând capăt guvernării lui ]J«Ja
Kuu şi intrigilor urzite împotriva Românilor de Colonelul J io.
uiauelli şt de Generalul Bmihob din Consiliul local interaliat.
Sosirea VS-'iătorilor lui Holbau, consolidează situaţia crentft
în urma aventurosului raid, armata română eon.tlimftiid
înaintarea spre Vestul Ungariei, până. spre Gyor şi rcgliincn
Incului Hnlatou, unde ae constltue, <:u sprijinul
noiil guvern ungar al hti Horty.

I,A
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făcând loc generalului Văi-
toianu, (14/27 Septembrie)
fu silit să se încline, Conti-
nuând însă vechea tactică
tle scoatere a castanelor din
foc cu mâna altora, Bra-
tianu trecu asupra guvernu-
lui Vaida-Voevod sarcina
semnării tratatelor dela St.
Genuain şi Trianon, care
consacrau unirea Ardealu-
lui şi Bucovinei cu ţara mu-
inh, dar şi condiţiile ce nu-i
convenise să semneze. (25
ISToe!)ibrie / 8 Decembrie
1919).

Aproape un an mai târziu,
marile puteri ale înţelegerii
ratificau şi unirea Basara-
biei (r.4/28 Octombrie 1920),
consfinţind astfel unirea
tutulor provinciilor româ-
neşti.

Consideraţii generale asupra războiului românesc

Aceasta este pe scurt, istoria războiului românesc,
învăţămintele ei pentru istoria, patriei, sunt de cea
mai mare importanţă. Răsboiul este, pentru orice
popor o grea încercare şi cu prilejul lui ies la iveala
toate însuşirile bune, dar şi toate scăderile lui.

Răsboiul românesc a confirmat încă odată însu-
şirile esenţiale ale poporului românesc.

El a vădit în tot timpul, admirabilele însuşiri de
sănătate morală, inteligenţă şi răbdare ale păturet
rurale a poporului român. Bine condus, echipat şi
antrenat, soldatul român a dovedit că poate fi opus

Î l'rjRDINAND ŞI REGINA MARI A IA PODUI, DIÎ PESTE TISA

împinge toate aşezările lumeşti, spre matca firei lor
adevărate.

• Pe planul existenţeii fireşti şi al faptelor exacte,
el este o îmbinare de însuşiri sufieteşti, cu situaţiuni
locale şi cu împrejurări istorice nemai întâlnite ni-
căieri. Este poate, îndârjirea cu care otnui, apărând
pământul ţării îşi apără ţarina proprie, F, poate
interesul vecinilor poftitori, de a nu se lăsa unul
pe altul să se'ntindă asupra noastră, F, deasemeni,
însuşirea unui neam .care nu face din stăpânirea lui
un mijloc de apăsare a altora, ci un prilej de înălţare
spirituală a omului şi de desvoltare liberă, în starea
lui lăuntrică. Este poate, meşteşugul de a te pleca

cu succes celor mai buni soldaţi ai lumii. Şi din acest împrejurărilor, fără a renunţa la înfăptuirea idealu-
punct de vedere, trecerea echilibrului social al Româ-
niei pe seama păturii rurale, prin cele două reforme:
împroprietărirea şi votul universal, reprezintă o
întărire a naţiunii, mai ales daca ne gândim ca pătura
ţărănească, e pătura românească dominantă omogen,
în toate provinciile.

Clasa stăpânitoare, deşi s'a dovedit mai puţin
rezistentă, moraliceşte, mai puţin prevăzătoare şi
ftmi Influenţttbilă, nu a fost însă mai prejos de misiunea

rilor tale. Este de sigur, cuminţenia de a te încrede
sorţii, unita cu îndârjirea de a mi renunţa la nimic
din ceea ce este esenţial fiinţei tale. Este în sfârşit,
răbdarea de a pândi vremea, până în ceasul împli-
nirii, unită cu neastâmpărul de a cădea cu greutate
în cumpăna clipei hotărîtoare.

Toate aceste virtuţi ale pământului, ale omului,
ale sufletului şi ale întocmirilor vieţii româneşti de
totdeauna, au contribuit, laolaltă, pentru a ne scoate

ei. Vrednică de amintit este în deosebi abnegaţia cu biruitori din încercare. Unitatea geografică a pămân-
care pătura conducătoare românească, cu toate
deosebirile de păreri, a ştiut să-şi subordoneze aspi-

tului românesc, unitatea etnică a formelor de viaţă,
a limbii, a obiceiurilor, în care trăeşte imensa majo-

raţiile individuale, aspiraţiunilor colective, făcând ritate a acestui popor, au contribuit în aceeaşi măsură
front în jurul ideei de ţară, renunţând la drepturile ca vitejia militară, sau ca abilitatea politică ce ştie
şi privilegiile al căror sacrificiu era menit să asigure sâ folosească împrejurările, la înfiriparea unităţii
fericirea patriei şi trecâudu-şi mâna unii altora, naţionale.
Î11 clipe grele, numai pentru ca neamul să nu rămână
nicio clipă descoperit în faţa împrejurărilor.

«Norocul românesc » .

Mai presus de toate însă, trebuie amintit, ca factor
dominant al victoriei, ceea ce s'a numit «norocul

Astăzi, când asupra tuturor acestor lucruri se poate
rosti o judecată obiectivă, cuvine-se să le preţuim
pe toate, potrivit valorii lor şi să căutăm să le adân-
cim cunoaşterea, pentru a le putea mobiliza din nou
în ceasul în care împrejurările ar putea să ne ceară
noui jertfe pentru apărarea lor, Dar mai ales se cu-
vine să le adâncim şi să le înflorim în creaţiuni deromânesc».

«Norocul» acesta nu treime însă înţeles ca un bucurie şi cultură umană, care să facă din' felul şi
capriciu, al întâmplării, ci ca un resort ascuns, care din firea omului românesc un îndreptar atât de te-
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rtieinîc, încât nicio vicisitudine a acestei lumi să
nu-1 mai poată sdruncina. Viaţa este încercare şi
luptă şi nu isbutesc sa stăruie în această luptă decât
popoarele enie ajung să dobândească o ideie univer-
sală, despre ele şi o nădejde în eternitatea misiunii lor.

Dreptatea Dumnezeiască

Şi dacă se cade să desluşim norocului românesc,
dincolo de planul îndreptăţirilor văzute, un alt chip

mai adânc, proectat în lumina veciniciei, vom spune
că el apare ca un act de dreptate Dumnezeiască,
o îndurare a Proniei cereşti faţă de jertfele săvârşite
de acest neam pentru împlinirea unităţii lui, im
numai în acest răsboiu, ci în veacul veacurilor;
jertfe faţă de care, fiecare, se cuvine să ne învrednicim
cu tot cugetul şi fapta noastră, ca de una din cele
meii mari minuni ce ne-au fost date să trăim I

m. v.
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(Generaţia Unirii) 1930.
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mondial, apftrute în ultimii ani, şl care nu figurează în iiibilo-
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VIATA POLITICĂ A ROMÂNIEI SUB FERDINAND I

In 1918, se realizează unitatea politica: unitatea
spirituală şi economică era im desiderat neîmplinit
încă.

Istoria României deia uiiire încoace, este lupta
pentru împlinirea unităţii spirituale şi economice ce
sunt comandate de unitatea geografică; tendinţă ce
s'a manifestat pe calea politicii de unificare admi-
nistrativa şi judiciară, care a făurit un cadru unitar
formal vieţii sociale; pe calea politicii de educaţie
ce a urmării; trezirea conştiinţei «dormite şi ridicarea
nivelului instrucţiei; în sfârşit, pe calea ridicării eco-
nomice prin pătrunderea în domeniile până acum
oprite, în special în credit şi în industrie.

Dar viaţa politică îşi are la noi, specificul ei, prici-
nuit de situaţia socială şi economică particulară.
Numărul celor ce se interesează efectiv de politică,
sau mai bine zis, numărul acelora ce pot face politică,
adică influenţa efectiv, schimbarea stării sociale, —
este redus. Datorită, nu unor însuşiri de rassă, ci
unui trecut istoric nesigur, între clasa conducătoare,
a celor puternici, a celor bogaţi, a celor ce pot influenţa
politica (să zicem a guvernanţilor), şi a celorlalţi, a
guvernaţilor, există un drum greu de străbătut. Exi-
stenţa unei masse numeroase, dar rămasă fixata în
obiceiurile şi tradiţiile ce devin pentru guvernanţi
«incultură», are ca urinare un fel imperfect, chiar
straniu, de aplicare a legilor. Guvernaţii nu reacţio-
nează împotriva unei legi greşite sau periculoase: i
se adaptează, dar o golesc de conţinutul ce 1-a avut
în mintea autorilor ei. Inexistenţa unei clase de
mijloc a agravat prăpastia între guvernanţi şi gu-
vernaţi prin faptul că n'a putut crea şi pregăti per-
sonalul subaltern calificat pentru aplicarea legii în
spiritul ei,

Rămasă astfel fără contact cu clasa guvernaţilor
şi fără personal ajutător calificat, clasa conducătoare,
redusă ca număr, s'a concentrat în capitala ţării,
unde s'a răsboit pentru a dispune de dreptul de or-
donanţare al încasărilor statului. Rezultatul a fost
un regim administrativ centralizat în care toate liotă-
rîrile se iau în capitală, iar provincia recurge, în caz
rle nevoe, la deputat, singurul om cu trecere la centru.

In cele dintâi luni ce au urmat după întregire,
România nu a avut guvern unitar, întrucât alături
de guvernai din Bucureşti presidat de Ion I, C. Bră~
tianu, era la Sibiu un «Consiliu dirigent», presiclat de
Iului Maniu. Anul 1919 a fost tm an de aşteptare:

răsboiul nu se sfârşise, căci eram în conflict armat CIT
Ungurii; la conferinţa păcii din Paris se ivise un
conflict cu puterile aliate ce considerau revendi-
cările noastre drept exagerate. Primul delegat al Ro-
mâniei, primul-ministru Ion I. C. Brătianu refuză să
primească condiţiile conferinţei de pace şi să semneze
tratatul dela Saint-Germain, la 10 Septemvrie 1919,

După câteva zile, guvernul Brătianu îşi da demisia.
Situaţia urma să se limpezească prin efectuarea de
alegeri, iar pentru prcsidarea lor se formă un guvern
de militari, presidat de generalul Văitoianu.

Cele dintâi alegeri ale României Mari se efectuau
astfel în Noemvrie 1919, dar după sisteme electorale
deosebite: în România Mică, Basarabia şi Bucovina,
scrutin de listă cu reprezentare proporţională, iar îiv
Transilvania vot uninominal pe circumscripţii.

Rezultatele erau însă în mare parte nedătătoare'
de seamă a atmosferei politice, întrucât Liga Popo-
rului presidată de generalul Averescu şi partidul,
democrat presidat de Take Ionescu liotărîseră să se
abţină dela alegeri. Abţinerea era motivată prin faptul'
că nu se putea proceda la alegeri sub un guvern mi-
litar cu stare de asediu.

Rezultatul alegerilor dădea un Parlament compus,
din grupări regionale: niciun partid nu se întinsese
pe întreaga cuprindere a ţării. In Transilvania aproape-
nici nu se mai procedase la alegeri, întrucât can-
didaţii partidului naţional nu au avut contra-can-
didaţi. Alegeri avuseseră loc numai în 61 din totalul'
de 205 circumscripţii. In România mică partidul li-
beral obţinea 103 locuri, majoritatea fiind obţinută
de o serie de liste locale, dintre cari cele mai nu-
meroase şi anume c[ttasi— totalitatea listelor din Mun-
tenia se vor ralia partidului ţărănerc.

întrucât partidul liberal, fiind .în minoritate, nu.
putea să guverneze, iar Liga Poporului nu era pre-
zentă în Parlament, necesitatea unui alt organism
de guvernare devenea imediată. S'au constituit atunci,
într'un bloc parlamentar partidul naţionalist ai lui!
N. Iorga, partidul naţional din Transilvania şi cu
partidul ţărănesc din România mică. Blocul parla-
mentar şi-a dat sprijinul unui guvern format ele
fostul deputat în Camera maghiară, devenit în 191 g<
delegatul Transilvaniei şi al doilea.delegat al Ro-
mâniei la conferinţa păcii din Paris, Alexandru,
Vaida-Voevod.
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Guvernul cuprindea, aproape în totalitate, oameni
noi pe eare-i pretindea necesitatea de înnoire ce apărea
ca primă cerinţa a opiniei publice româneşti, obo-
sită de suferinţele şi greşelile răsboiiilui.

Guvernarea Vaida va începe însă in împrejurări
atât de grele încât nu ajungea faptul de a fi om nou,
pentru guvernare eficientă. Guvernul anunţă sem-
narea tratatului dela Saint-Gennain la 8 Decemvrie
igi(), dar agitaţia lucrătorilor influenţaţi de bolşe-
vism, nesiguranţa agricultorilor—întrucât reforma
agrară nu avea decât o formulare provizorie, —
nemulţumirea orăşenilor ameninţaţi de continua creş-
tere a costului vieţii, — provocată de lipsa mărfurilor
şi de deprecierea monetară—erati împrejurări ce ar
fi dărâmat chiar o guvernare mai unitară şi cu expe-.
rienţă politică îndelungata.

O'altă agitaţie de natura politică, era să slăbească
şi mai mult jjiirerile guvernului. Iu cursul răsboiului
de întregire s'a relevat un om care a dovedit nu
numai getiiu strategic şi pricepere tactică, ci şi preo-
cupare faţă de moralul şi buna stare a soldatului.
Preocuparea faţă de buna stare a celor umili era un
lucru nou în România. Ţărănimea a răspuns dând
o popularitate ne mai întâlnită generalului Averescu.
I«iga Poporului înjghebată, ele generalul Averescu în
lunile de restrişte ale anului 1918 la Iaşi, nu putea
să fie înlăturată sistematic dela guvernare.

De aceea în Martie 1920 în faţa nemulţumirii
crescânde a oraşelor, guvernul Vaida părăsea puterea
pentru a fi înlocuit cu un guvern omogen Averescu,
format numai diu partizanii generalului Averescu.

Fenomenul de creştere al Ligii Poporului ce devenea
îu 1920, după ajungerea la guvernare, Partidul Po-
poTului, era un fenomen uemai întâlnit până atunci
în România. Liga devenise centrul de raliere al
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tuturor nemulţumirilor dela sate şi oraşe cat mai ales
a dorinţei de înnoire ce era generală în ţară, pentru
a înlătura greşelile şi defectele, de mentalitate şi de
organizare, ce deveniseră evidente cu prilejul pro-
bei de foc a răsboiului.

La alegerile din 1920, Liga Poporului a obţinut
50% din totalul voturilor în România mică; faţă de
fărâmiţarea de atunci a voturilor In o sumedenie de
liste locale şi regionale, totalul era impresionant.

Dar guvernarea Averescu va însemna pentru mulţi,
în special dela oraşe, o desilirae. împrejurările emu,
evident, extrem de grele. întregirea nu era resiHsţată
decât sufleteşte şi formal; costul vieţii era într'o con-
tinuă creştere; agitaţiile sociale făceau sfi doimR'a.scă
nesiguranţă în raporturile de producţie şi de proprie-
tate. Oamenii dela conducere era» fie începători,
fie nepregătiţi. Totuşi guvernul Averescu reuşeşte
să realizeze reforma aşteptată de atâta vreme, re-
forma agrară. In Octomvrie 1920 se făcea prima îm-
proprietărire individuală definitivă, la Gurbăneşti îu
judeţul Ilfov şi în Iulie 1921 sie votau legile agrare,

In politica externă, ministrul de externe T a k i
Ionescu încheia convenţii defensive Cu Polonia (3
Martie 1921), cu Cehoslovacia (23 Aprilie 1921) şi
cu Jugoslavia(7 Iunie 1921J. TjTtimile două coii-
venţiuni însemnau formularea unui grup nou diplo-
matic, «Mica Iaţelegere». Aceste convenţii erau să
fie completate, după câţiva ani, printr'o convenţie
cu Franţa (io Iunie 1926).

Greutăţile de guvernare cât şi slăbirea partidului
poporului tiu-1 vor putea face însă să reziste presiunii
partidelor de opoziţie la care se adăuga dorinţa lui
Take Iouescu, de a fi prim-nriiiistrti, şi în Decemvrie
1921, generalul Averescu îşi citi demisia.

Mitul Ligii Poporului se sfârşise. De acum înainte
viaţa politică a României

1 ' "$j va Urma tui ciclu semnifica-
, tiv: o tendinţă de înnoire,

o tendinţă, de viaţă nonă, de
curăţare politică care ne în-
trupează în grupări deosebite,
După desilazia ce o provoacă
aceste grupări, urmează o în-
toarcere la futiiifr, la metoda
ce a mai fost.

O cauză a acestei şovrîîeli
era şi noua bază politică data
ţării: ptiu întinderea în re-
giuni cu tradiţii politice de-
osebite şi prin votul univer-
sal, într'o ţară în care bur-
ghezia este singura forţa or-
ganizată politiceşte.

L-a sfârşitul anului 1921,
aceasta era realitatea politică.
Soluţie era chemarea la gu-
vern a celor cu experienţă
de guvernare, ce erau pre-
supuşi că au îu partidul lor
toate competenţele necesare.
Aceste motive determinau, pe
regele Fetdinatid în Ianuarie
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să cheme
un guvern liberal
prezidat de acel
ce mai fusese de
câteva ori prim-
ministru, Ionl.C.
.Brătianu, împre-
ună cu o echipă
îu care cei pen-
tru întâia nară
miniştri erau foar-
ie puţini.

Cu acest prilej
Hrfitiaim a încer-
cat o colaborare
•cu partidul naţio-
nal clin Transilva-
nia, Momentul
poli t ic putea să ION I, C. lUUTIANU (I80. |—T92?) VINTIT,Ă I. C. BK.X.TIANU (18O7—1930)

aibă. mare importanţă, prin faptul că se înfiripa o
colaborare între organismele politice ale burgheziilor
româneşti, ^ e dincoace şi de dincolo ele munţi. Dar
încercarea n'a reuşit,

I n scurtul interval de timp dela 1910. până în
Ianuarie 1922, România a avut parte de o viaţă
politică dintre ode mai agitate. Anini însă inte-
resele locale şi regionale începeau să se plece în
fata interesului naţional şi general, Partidele exclusiv
regionale din ICJKJ, făcuseră loc câtorva partide
unitare întinse pe tot cuprinsul ţarii.

Reforma agrară ae realizase, nu numai în cuprinsul
României mici şi al Basarabiei, unde fusese cerută
de multă vreme, ci chiar şi în Transilvania, unde
problema agrară JIU era atât de acută. O hiare parte
din pământul ţării fusese teritoriu de răsboiu şi
se- pusese problema refacerii. Nemulţumirea spiri-
tuala' pe care o ridicase la suprafaţă răsboiul înce-
puse să se potolească,

13lipit trei ani o epocă eroicii se sfârşea şi începea
•o epocă mai modestă în mari realizări însă ce trebuia
.să desăvârşească organizarea şt viaţa economică a
ţării.

In guvernul Brătianu rolul esenţial urma să-1 aibă
nim.strul de finanţe Vintilă Brătianu, Problema ce
avea precădere era găsirea unei baze financiare so-
lide: care să asigure funcţionarea noului stat româ-
nesc, ţinut până atunci cu expediente.

Problema era de altfel nu numai economică, ci
•o problema de cadru constituţional şi administrativ,
Misiunea cea dintâi a guvernului va fi de a alcătui
nu proiect de constituţie ce va urma textul consti-
tuţiei vechi clin 1866, cu modificările din 1917, Schim-
bările erau numai de detaliu. Cu foarte mici modi-
ficări şi eu toată opoziţia ardelenilor proiectul de
•constituţie va fi votat de Parlament în Martie 1923,

Constituţia avea sli fie completată printr'o lege
de organizare administrativă în 1925 şi pnntr'o lege
electorali votată în Martie 1926, astăzi înlo-
cuită cu noua Constituţiune din 27 februarie 1938,
isvorâtă din necesităţile reale ale poporului româ-
nesc.

Politica de în-
zestrare economică
a fost urmată pi;
un dublu pian: pe
planul fiscul, al a-
menajării i,li[K)/,i.,
telor şi 1 ) e 1 ) l a m | 1
punerii îu valojin-
a bogăţiilor ţării,
Cea dintâi k^c de
unificare a j,„]„,.,
zi telor va fi h>Ki-;i
de unificare a im-
pozitelor cliroclr,
votata în
ne 1923.
impozite vor fi si.
menajate ulterior,
paralel cu o întăriri;

a controlului asupra cheltuielilor.
Politica economică a partidului liberal, sintetizată

în vorba lui Ion I, C, Brătianu: «prin noi înşine», KCI
va manifesta prin legile votate în vara anului icj3i|,
care legi reprezintă o concepţie politică de exploatttrtt
a bogăţiilor ţării şi în special ale statului printr'o
colaborare între stat şi particulari: legea comei1-
cializării averilor statului şi legea minelor suni
legile semnificative ale acestei concepţii.

Politica monetară a guvernului liberal va aven
urinări defavorabile. Plecată dela dorinţa de reva-
lorizare a leului depreciat, se va împotmoli îutr'u
serie de contradicţii insolubile care vor avea drept
unică urmare o sporire continuă a costului vieţii.

Pentru a contrabalansa această sporire a costului
vieţii, guvernul ducea o politică de taxe la expor-
tul cerealelor, spre a realiza o presiune asupra pre-
ţurilor interne.

Rezistenţele împotriva guvernului aveau să vină
din partea agricultorilor isbiţi de politica de taxe
de export, din partea orăşenilor, izbiţi de civţi-
terea costului vieţii cât şi din partea ardelenilor w.
se considerau excluşi deia guvernare şi victimele unei
nedreptăţi politice.

Totuşi, întrucât nu se poate realiza fuziunea între
partidul naţional, reprezentantul ardelenilor si par-
tidul ţărănesc, reprezentantul agricultorilor din Un-
mânia mică, nu se realizează un organism de guver-
nare care să poată contrabalansa puterea partidului
liberal, Din aceste motive, la care se adaugă nuuou
autoritate politică a lui Ion I, C. Brătianu, în Marţii1

1926, când guvernul liberal ajunge la expirarea legis-
laturii Parlamentului ales în 1923, se formează im
guvern presidat de generalul Averescu, urmând wi
guverneze sub oblăduirea protectoare a lui Brătianu,

Dar guvernarea Averescu va fi împiedicaţii m
mersul ei de evenimente, ce iau aspectul unei I.TI/.C
a dinastiei. In Decemvrie 1925 Principele moşie-
nitor Carol, pus într'o situaţiune imposibilă pentiu
demnitatea Lui, renunţa la drepturile Sale. împre-
jurările nu ar fi fost grele, dacă în cursul anului ii|«<»,
Regele I'erdinand nu s'ar fi îmbolnăvit de boală fălii
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leac, fapt ce deschidea problema delicată a unei
Regenţe. întrucât generalul Averescu nu era sigur,
Ion Brar.ia.nu reuşeşte să înlăture guvernul şi să su-
gereze formarea urnii guvern presidat de un om în
afară de partide şi apărut destul de surprinzător,
Earbu Ştirbey. Dar după două, săptămâni guvernul
Ştirbey era înlăturat şi Brătiann personal relua con-
ducerea guvernului.

Ion Brătianu ajunsese la cuhnea puterii sale: în-
lăturase partidele politice adverse dela guvernare,
înlăturase pe Moştenitorul Tronului care putea să-i
fie un control neplăcut. Partidul liberal se considera
instalat la guvern pentru multă vreme. Moartea Re-
gelui Ferdinand, la 20 Iulie 1927, aducea instalarea
Regenţei dorite de Brătianu, Numai cu tin singur
neprevăzut •nu luase Brătianu toate precauţiunile:
cu viaţa hu. Şi după o boală de două zile, Ion
Brătianu moare la 24 Noemvrie 1927,

Cu guvernul liberal, reconstituit sub preşedinţia
lui YintM Brătianu; opoziţia naţional ţărănistă —
căci în Octomvtie 1926 naţionalii şi ţărăniştii, după
tratative de câţiva ani, fuzionaseră - - va începe o
luptă iară cruţare, culminată hitr'o adunare naţio-
nală, ţinută la Alba-Iulia îtiMai 192S. Guvernul era
slăbit prin atitudinea Regenţii, care nu se voia com-
promisă prin parţialitate, iar ardelenii ajunseseră la
capătul răbdării. La greutăţile interne ale guvernării
aâ&ugârkân-se greutăţi provenite din tratativele ini-
ţiate cu bancherii străini, pentru încheierea unui
împrumut extern, retragerea gtivernuluî liberal de-
venea inevitabilă în Koemvrie 1928. •

După încercarea unui guvern de uniune naţională,
prezidat de ministrul României la I,ondra, H. Titu-
lescu,r Regenţa cheamă la guvern pe preşedintele

.'.partidului' naţional-ţărănesc Iuliu Maniu.

Mişcarea ţărănimii din România mică avusese drept
urmare constituirea unui organism politic, după eman-
ciparea politică. In Decemvrie 1918, un apel al lui
1. Mihalache, învăţător din judeţul Muscel, întrunea,
o serie de adeziuni în special în judeţele din Muntenia,
unde obţinea dela primele alegeri, din 1919, 2 9 %
diii totalul, voturilor. Acestui partid îi venea în ajutor
aportul însemnat al partidului ţărănesc basarabean,
care a obţinut, în 1919, 79% din totalul voturilor
basarabene. In 1922, în alegeri nu tocmai libere, par-
tidul ţărănesc obţine încă 20,8% din voturi în Mun-
tenia.

De altfel, forţa acestui partid este Muntenia, şf
în special, judeţele ..de deal din Muntenia. El repre-
zintă o ridicare socială a păturii ţărăneşti. Nu ţăranii:
izolaţi dela munte sau cei ce s'au ridicat abia prin
expropriere, dela câmpie, au constituit partidul şl
i-att format puterea, ci ţăranii dela deal, vela tiv
înstăriţi, cu o viaţă superioară, care au năzuit astfel,.
după bună starea economică, să se ridice în ierarhia
socială şi politică, Situaţia s'a menţinut după fuziunea
din 1926 cu partidul naţional din Ardeal, dar a de-
venit vizibilă mai cu seamă după ce partidul a dat
înapoi dela marea popularitate pe care o dovedise în
1928 (78% din totalul voturilor).

Guvernul format era iarăşi un guvern de oameni noi,
având pentru întâia oară o proporţie numeroasă de ar-
deleni, Guvernul va încheia împrumutul cu bancherii
străini şi va realiza înFebruatie 1929 stabilizarea leu-
lui, ce era menită să introducă România în economia
capitalistă a apusului pentru o mai sporită punere
în valoare a bogăţiilor ţării şi deci, pentru creşterea
venitului naţional.

In Septemvrie 1929 însă, recolta de cereale care
fusese bună pretutindeni aduce o scădere a preţ 11-
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iilor. Scăderea se va accentua după crahul dela
Bursa din New-York. Stabilizarea atât de mult do-
rită, venea prea târziu, spre a mai putea da roade.

începea criza mondială. Primul ei efect a fost dis-
pariţia disponibilităţilor de capital ale apusului şi
•deci ca urmare neveuirea capitalului aşteptat. De
•altă parte scăderea în valoare a producţiei agricole
avea să ducă de îndată la o scădere bruscă a ve-
nitului naţional. România se va găsi în prada unor
mari greutăţi economice.

Guvernul naţional-ţărănesc începuse o serie întreagă
•de reforme, dintre care cea mai importantă era
legea administrativă votată după multe discuţii în
Iulie 1929. Dar aceste reforme necesitau un spor de
•cheltuieli, ceea ce nu mai era posibil în faţa secătuirii ce
•o arata economia naţională. Politica de reforme tre-
buia astfel amânată. O altă politică trebuia să-i ia
.locul, Nu se mai punea problema necesităţii, pentru
România, de a intra în economia capitalistă de
schimb, ci apărea uevoia lichidării unui trecut, în
•care multe se făcuseră greşit, Agricultura nu avusese
un organism de credit, industria, se supra-iiivestise,
•creditul era exclusiv îndreptat spre satisfacerea nece-
sităţilor industriei şi comerţului, supra-structura de
stat era hipertrofiată, greoaie şi nu corespundea ne-
voilor noastre-.

Criza mondială răspundea astfel unei necesităţi
de lichidare ce însenina nu numai o lichidare de în-
treprinderi, ci o lichidare a unei întregi politici.

Dar cauza nepotrivirii între intenţia politică şi rea-
lizarea ei, este mai adâncă.

Faptul cel mai de seamă ce a provocat-o este men-
talitatea de lege-narmâ; conducătorii politici, din do-
linţa de ridicare a stărilor dela noi, —influenţaţi fiind

de concepţia idealistă a revoluţiei franceze,— au ela-
borat legi ce nu se potriveau situaţiei noastre sociale,
ci reprezentau un stadiu mai evoluat, — din convin-
gerea că astfel ajută progresului social.

De aci a rezultat deosebirea între formă şi fond,
relevată de Maiorescu încă din 1868 în«Contra direcţiei
de astăzi în cultura română», dar care observaţie
rămâne valabilă şi astăzi.

Devierile regimului politic românesc provin astfel
din adaptarea unui regim politic imaginat în ţări cu
altă structură socială. Din această cauză, partidul
politic se transformă din reprezentant al unor interese
sociale, în grupuri de oameni, în grupuri de partizani,
preocupaţi exclusiv de obţinerea guvernării şi a.
avantajelor ei,

In cadrul local partidul politic se fărâmiţează în o
serie de satrapii locale, unde rolul hotărîtor îl are un
singur om ce devine stăpân efectiv, nu numai politic,
al judeţului. Un singur om hotărăşte repartiţia
avantajelor de stat, un singur onz hotărăşte ierarhia
drepturilor şi obligaţiilor,

Upsa de instrucţie a unei mari părţi din populaţia
noastră are drept urmare politică un rol excesiv de
important al deputatului, care devine reprezentantul
intereselor locale faţă de atotputernicii dela Bucureşti,
Toate interesele, chiar cele mai justificate şi mai
drepte, nu se pot resolva decât prin intervenţia depu-
tatului.

In sfârşit, mărirea ţării, complicarea administra-
tivă şi situaţia socială, au desvoltat în cel mai înalt
grad un drept de petiţionare ce rezida îa adâncurile
sufletului românesc. Cu jalba în proţap a venit tot-
deauna românul. De când administraţia noastră a
luat forma occidentală, cei ce au drept şi chiar cei
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ce n'au, uzează de
dreptul de petiţio-
nare,oride câte ori
li se pare că ar
avea de revendicat
ceva. Administra-
ţiile sunt aglome-
rate de cantită-
ţile imense de
petiţii, venite din
toate părţile ţării
şi care cer, de ceLe
ni ai multe ori, nu
aplicarea legii, cât
scutiri de aplicare
a legii.

Cauza acestei
•exagerări apare
tot în mentalita-
tea de lege-nonnă.
I,egea-iiormă este
abstractă şi deci IUIJU MAMUT
totdeauna prea
.severă. Cei izbiţi de aplicarea ei sunt astfel tentaţi
s'o eludeze.

Regimul constituţional, introdus la noi în imitaţia
^apusului, a căpătat astfel caracteristici locale. .In
.special, alegerile pentru Parlament nu s'au făcirt în
•deplină libertate; clasa conducătoare n'a înţeles să
•părăsească conducerea ţării în mâna celor ce ar fi
fost aleşi printr'o consrdtare liberă. In timpul cole-
.giilor restrânse, ingerinţele se făceau prin camuflarea
agenţilor electorali în alegători: 8—io voturi ale
.agentului puteau să încline balanţa în favoarea unui
•candidat, Din acele vremuri « Scrisoarea pierdută» a
lui Caragiale (1884) ne-a rămas ca o mărturie pentru
veşnicie.

Introducerea votului universal a făcut inoperant
:adausul câtorva voturi în urnă. A trebuit să se re-
curgă la metode inai drastice. Metodele obişnuite au
fost două: fie împiedicarea a sate întregi opoziţio-
niste, de a ajunge la vot (declarate contaminate, etc.)
fie înlocuirea, urnei, cu voturi, -

Dar, mai mult decât aceste ingerinţe, «incultura »
majorităţii populaţiei o fac să fie temătoare faţă de
presiunea agenţilor puterii executive, dela ministru

AI,. VAIDA VOEVOD

până la ultiinul
jandarm şi pre-
feră să voteze cu
guvernul.

Acest surplus
de voturi constl-
tue cu un termen
ce s'a încetăţenit
* zestrea guvernu-
lui ». Zestrea di-
feră dela partid hi
partid şi dela pro-
vincie la provin-
cie. .După calcu-
lele făcute de d-1
Marcel Ivan ('Invo-
luţia part idelor
noastre politice,
pag. 30) zestrea KU
ridică la următoa-
rele proporţii ti in
numărul total de
voturi:

Liberali: Banat, 28,0; Ardeal, 33,0; Bucovina, 35,0;
România veche, 54,5; Basarabia, 60,0; Dobrogea, fn.o,

Naţional-ţărânişti: Banat, 26,5; Ardeal, 25,5 ; 13u-
covina, 28,0; România veche, 45,0; Basarabia, 44,0,
Eobrogea, 49,5.

Se observă îndată că «zestrea» diferă dela partid
la partid, după energia mijloacelor întrebuinţate;
şi dela provincie la provincie după supunerea la
presiunea guvernamentală,

In toată istoria politică dela întregire încoace,
apare cu evidenţă ca fapt hotărîtor, o dorinţă de în-
noire politică. Speranţele s'au pus îndată după
răsboiu în mişcarea din jurul generalului Averescu,
mai târziu în mişcarea naţional-ţărănistă, Mişcările
înnoitoare aduceau desîluzii. Atunci urma o fază în
care opinia publică se întorcea la o politică de empirie
şi de rutină.

In 1930, speranţele de înnoire se îndreptau spre Prin-
cipele Moştenitor Carol, care se afla de patru ani îti
exil, Cu toate opunerile şi cu toate ameninţările,
Principele Carol a venit în ţară, spre a răspunde.
împlinirii misiunii de înnoire,—la, 6 Iunie 1930.

c. e.

UEIIAT,TA.'I,UI NICOI,A1Î MAVR.OC0RDAT
Domnul 'fflril RouiiUicjU



DOMNIA REGELUI CA ROL AL II-LEÂ

In Iunie 1930, la înscăunarea Majestăţii Sale Re-
gelui Carol al II-lea, un. mare cărturar şi animator
al neamului românesc, profesorul Nicolae lorga rostea
această profeţie neluată în seama atunci: «Tiu vin
ca săracul care 11'adtice Jiiraic scris, decât ceea ce
este de multă vreme îu inima lui. Nu vin ca repre-
zentantul unui partid. Părerea mea este că astăzi
amurgul se lasă asupra vie fii de partid».

Asemenea avertismente crepusculare au rămas fără
nici un răsunet, deşi porneau dela un istoric,

0 ciudată ataxie a partidelor politice, nu numai
că le interzicea să descifreze semnele viitorului, dar
le împiedica şi să admită oracolul altora. Este ade-
vărat. Pentru a da crezare şi urmare unor astfel de
verdicte, ar fi fost nevoie de o educaţie mentală eli-
berată de tiranica deformare a electoratului, Partidele
politice se aflau intrate de pe atunci în descompu-
nere lentă, sensibile numai la tot ce este imediat, pro-
vizoriu, succes sau insucces numeric, la tot ce este
supus fluctuaţiunilor exterioare şi dibăciilor oportu-
niste. Un istoric avea altă cădere, să anticipeze eve-
nimentele în mai deplină cunoştinţă a desnodănun-
telor logice şi inevitabile, fiind îutr'altfel familiarizat
•cu legătura dintre cauze şi efecte,

Tot ce reprezintă esenţialul într'un proces istoric
în curs —- spune undeva Keyserling — nu se cuvine
•căutat în fenomenele de primul plan care izbesc
ochiul, ci se petrece în obscuritatea subterana a
incubaţiilor. Iţ un aspect biologic al problemei. Vii-
torul se pregăteşte în germeni, nu în fructele care au
încheiat in: ciclu. Ceea ce şi-a dat întreaga măsură,
chiar prin aceasta, în deosebi prin aceasta, intră pe
•calea declinului.

hs. 8 Iunie 1930, însufleţirea spontană şi unanimă
a poporului care îşi primea Suveranul, a luat încă
de pe atunci proporţiile unei manifestări plebiscitare.
Iar semnificaţia ei era una singură, deşi încă ascunsă ;
în sâmburele viitorului. Ţara vedea în restauraţie
curmarea destinului politic, regenerarea autorităţii şi
a gospodăriei, statornicirea unui principiu de conti-
nuitate în treburile publice.

Astfel, cei dintâi opt ani din domnia Majestăţii
Sale Regelui Carol al II-lea, în perspectiva istorică,
iilcătuesc preludiul reformei constituţionale dela 24
Pebruarie 1938, adoptată de aproape unanimitatea
poporului, ca un reflex de apărare socială şi naţio-
nală opus acţiunilor nimicitoare de partid.

Trecuţii! cu bunele sale realizări, cu erorile sale,
cu şovăelile, cu pripirile sale, nu poate fi însă des-
considerat. Formează un bloc. Achiziţiile care s'att
integrat organic nu trebuesc pierdute; trebuesc sal-
vate.

Intr'o monarhie istorică asemenea patrimoniu moral
şi material constitue o permanentă rezervă pentru
soluţiile de continuitate. Chiar erorile trecutului
intră astfel cu mi coeficient de determinare în soluţiile
viitorului.

Această grijă de a reforma conservând, de a des-
coperi epocelor evoluate principii vitale de renaştere,
ni se pare caracteristica domniei Majestăţii Sale Re-
gelui Carol al II-lea, afirmată prin vorbă şi prin faptă.
Vom respecta acelaşi criteriu, înfăţişând într'o sche-
matică recapitulare imaginea politică a ţârii până la
8 Iunie 1930.

Când Majestatea Sa Regele Carol al II-lea a depus
jurământul Ia 8 Iunie 1930, ţara se afla încă odată
despicată în două. De o parte mulţimea care-şi primea
cu năvalnică însufleţire un mântuitor pus în drep-
turile sale; de alta pătura mult mai subţire a parti-
delor politice care ca întotdeauna era gata să folo-
sească orice prilej, norocos ori nenorocos, ca un mijloc
de a ajunge la putere. Astfel, apelul Suveranului din
cuvântul închinat ţării atunci, a rămas fără ecou,
« Spre a duce la îndeplinire fără piedică această făgă-
duinţă — rostea Majestatea Sa Regele Carol al II-lea—
am nevoie, mai înainte de toate, de colaborarea fără
preget a tuturor forţelor.vii ale naţiunii. Fără unirea
tuturor nu vom putea apare în faţa celor ce ne pis-
muesc, ca o forţă nesfărmată, sprijinită pe o armată
organizată după ultimele cerinţe şi care se va putea
întotdeauna bizui pe deplina Mea grijă, spre a păşi
definitiv la o muncă paşnică şi harnică. Greutăţile,
care unora Ii se par de neîulăturat, vor putea fără
îndoială să fie călcate îu picioare de o Românie unită
şi hotărîtă. Nu vreau să pun Ia îndoială nici o clipă
patriotismul acelora care, la locurile unde sunt aşe-
zaţi,- au datoria de a lucra la progresul ţări i . , . ţ'ara
noastră e.atât de bogată, are atâtea izvoare naturale,
încât având concursul tuturor, nu se poate să nu
îndreptăm cât mai repede starea economică şi, să,
redăm astfel mulţumirea materială locuitorilor cari
de atâta vreme o aşteaptă. Patrimoniul de bogăţii
al României este atât de mare, încât şi pe tărâm .
cultural vom trebui să ne luăm locul în lume, dato-
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rită cărturarilor noştri, ai căror reprezentanţi cei mai
de seamă se găsesc în mijlocul Domniilor-Voastre ».

Deci: armată, administraţie, grijă pentru îndrep-
tarea stărilor economice şi a stărilor culturale. Şi
întru realizarea acestui plan de redresare, un apel la
«colaborarea iară preget a tuturor forţelor vii ale
naţiunii».

Apelul n'a isbutit să sgudne conştiinţele. Un gu-
vern al tuturor partidelor şi tuturor oamenilor de
bine, n'a putut lua fiinţa. Se repeta, cu personal
schimbat şi cu par-
tide schimbate, ţvf Tf^fŢ" t™s.
aceeaşi rezistenţă
care .1 adumbrit în-
coronarea Regelui
Ferdinaud prin ab-
senţa unor fruntaşi
politici, deşi sărbă-
toare:! era a ţării,
ci nu a partidelor;
se repeta aceeaşi
strategie de partid
care a înfruntat nu
odată voinţa de
unire şi de potolire
a zavistiilor încer-
cată zadarnic de
Regele Carol I,
arn arând u-i astfel
cele mai luminoase
zile şi biniinţi.dupâ
cum se citeşte în
«Memoriile»de un
uimitor paralelism
de situaţii, îngă-
duind la fiecare
pas explicaţia pre-
zentuluiprin trecut.
Oameniis'auschim-
bat în primenirea
generaţiilor, parti-
dele politice schim-
base ră şi ele de
nume şi de pro-
gram; optica a
rămas aceeaşi, mij-
loacele aceleaşi,

setea exclusivistă de putere, deasemenea, aceeaşi.
Guvernul naţional cerut de Suveran şi aşteptat de

ţară, ca zălogul unei ere de pace şi prosperitate după
sumbrul interimat al regenţei, nu s'a înfăptuit aşa
dar. îj-au împiedicat pasiunile şi dibăciile de partid.
Viaţa politică a ţării s'a înpotmolit în vechea matca.
O clipă istorică a fost pierdută.

In pomelnicul cronologic al guvernelor, ca demisii,
remanieri, strămutările titularilor dela un departa-
ment la altul; în cealaltă arhivă a partidelor, cu desi-
denţe, plecări dela şefie şi alegeri de alţi şefi, coaliţii
de opoziţie şi pacte electorale, fuziuni şi sciziuni,
şlefuiri de program, pulverizări pe chestii de ambiţii
personale—in această desaxare a vieţii de partid,
cu centrul de gravitate intelectual şi moral tot mai

jos coborît şi tot mai instabil se vădeşte procesul
de descompunere. Politica de partid se lichida dela

sine. Regele, prin prerogativele constituţionale se stră-
duia să amortizeze efectele acestor convulsii de disa..
luţiune care răspundeau în actele de guvern^ modera
excesele, modela oarecum asprimile, atât insa cât
îngăduiau atribuţiile limitate înadins de Constituţia
dela 1866 şi păstrate în Constituţia revizuită dela
1923, pentru a asigura partidelor dominaţia vieţii
politice pe calea Parlamentului. Aceasta era nisă

prea pufin. Nu mai
corespundea .spiri-
tului, doctrinei şi
p r a c t i c e i monar-
hice, Doiimia Mţ-
jestaţii Sale Regelui
Carol al II-lca s'a
vestit dela început
sub alt semn.

Paralel cu exer-
citarea atribuţiilor
e n u m e r a t e limi-
tativ în textul mort
al vecliei Constitu-
ţii, a luat contact
de îndată şi direct
cu realităţile cele
vii ale ueaimiluj
printr'o metodică,
m u l t i p l ă , neoste-
nită acţiune perso-
nală. In nestator-
nicia guvernelor, în
neaderenţa progra-
melor de partide
politice la viaţa
fluidă, în oportu-
nismul cate schiuba
de convingeri, de
front, de tactica,
nu f i indcă aşa
«bătea vântul vea-
cului », cuu) o spu-
nea atât de frumos
pe vremuri bătrânul
logofăt Konaki, ei
fiindcă aşa bătea

vântul iluzoriu al popularităţii şi al puterii,
Majestatea Sa Regele Carol al II-lea a repre-
zentat opt ani elementul de durata, de perma-
nenţă, pivotul însăşi al principiului monarhic.
Monarhia e ereditară şi tradiţionalista, firesc este
ca monarhul să-şi apropie înainte de toate valo-
rile ereditare şi tradiţionale ale neamului, să le cruţe,
să le salveze,"să le ajute în clesvoitare. Considerând
că_ o. naţiune au e mimai o poporaţie legată temporar
prin anumite idei, sentimente, nevoi, interese, obi-
ceiuri, chiar aspiraţii; nu e un procent de voturi cum
figura printr'o defonnaţie optică pe retina omului
politic de partid — ci considerând că e continuitate,
în timp a acestor legături indestructibile, pentru
a apăra m numele lor un teritoriu naţional, a
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perpetua o rasă, a desvolta tui patrimoniu material
şi moral, a afirma o valoare de culturii în universa-
litate, a urzi din tradiţiile trecutului firul călăuzitor
al viitorului; pe asemenea tetnciu, încă din primele
Imn ale domniei, Muje.sr.atea Sa Regele Carol al lî-lea
şi-a impus un program de iniţiative care aveau să
suplinească din plin carenţa guvernelor furnizate de
partidele 2)<>litiee,

I,a 8 Iunie xi)jo, depune jurământul de credinţă
ţării; la ia August rosteşte ctivAnt la Universitatea
din Vălenii-de-Miuiti;, nlspnnzând cărturarului Ni-
coltic lorga; la 4 Septemvrie dcsiveleşte moiiuinentul
poetului Milmil ttăulescu, mort în răwboiu la hotarul
cel vechiu al Cârpacilor; la 18 Octomvrie e prezent
şi cuvântează la comemorarea lui Carol Davila; la
2o Octomvrie prezidează .serbările pentru comemo-
rarea de 10 ani dela înfiinţarea Universităţii din Cluj;
la 21 Octomvrie deschide solemn cursurile acestei
Universităţi pentru un nou an şcolar; la 13 Noem-
vrie ia parte şi cuvânt la congresul «Astrei», aşeză- '
mântui de cultură care în vremuri de restrişte şi pri-
goană a păstrat vie în Ardeal, conştiinţa de neam
şi de limbii. Dela 12 August, la 13 Noemvrie, în trei
luni, şease participări iu şease manifestaţiuni cultu-
rale, cu îndemnurile şi legămintele care înmăuuncbaiu
un program eu perspective deschise viitorului, în
vreme ce factorii ceilalţi, politici, se întredevorau.
Ne-am oprit la o' latură numai a acestei secţiuni
directe, mult mai multiple şi mai complexe, fiindcă

înviora chiar din pragul domniei o întregită cenuşă-
reasă a politicii de partid. In acelaşi timp însă şi cu
aceeaşi grijă de a înveriga evenimentul izolat într'un
sistem de continuitate, inaugurează o uzină electrică;
prezidează o conferinţă economică sau agrară; poto-
leşte .spiritele ţăranilor bucovineni, aţâţate de nălu-
cirile demagogiei electorale, povăţuind delegaţii să-şi
plătească datoriile după datina veche a unui popor
de cuvânt; pe câmpul de manevre regale ridică la
rangul de mareşal pe doi generali cari ne-au pregătit
cele mai glorioase victorii ale răsboiului; presidează
în castelul Peleş masa cavalerilor din ordinul «Mihai
Viteazul». Toate se articulează pe o diversitate de
planuri, cuprinzând ramurile de activitate cele mai
deosebite, dând întâietate îndeletnicirilor creatoare
şi productive, indicând ca o prefaţă a domniei, încă
din lunile cele dintâi, ritmul şi punctele cardinale ale
acestei domnii,

Partidele politice şi guvernele efemere născute din
sânul majorităţii electorale, cvt stigmatul unei astfel
de hibride origini, se măcinau în incapacitatea de a
domina elementele. Pentru a reconstitui imaginea
acestei epoci, prin contrast cu acţiunea atât de rea-
listă şi fecundă a Suveranului, încă odată ne referim
la documentul istoric. Iată ce scrie d-1 Nicolae Iorga,
în volumul România contimporană dela 1904 la 1930:
Supt Ir ei regi: « Sesiunea Camerelor, deschisă în No-
emvrie, fu de o rară stârpiciitne, cu toată legea valo-
rificării produselor agricole şi aceea contra cametei,



948
KNCICI.OPEBIA ROMANI KT

, „ » * inoperante. Partidul dela eârmă îşi simţea voturi; iar opoziţia « p r g e n t a t t pdn
sfârşitul aproape Şi de jur împrejur semne de o mai însemnate, şi-a impait.it iestul de 578.509 ,
7 . â îusSiorltoare anarhie se înmulţeau: noui ata- în fracţiuni procentuale atât de mizere, meat uimi-

Î S nmre htpte cu politia ale muncitorilor ceau posibilitatea unei resistenţe efective de pe bă*.
deâ Câik S a t e greve la Uzinele Comunale, cioc- cile Parlamentului. Totuşi, în aceste condiţii optime,
n?ie între armată si antisemiţi la Rădăuţi în Buco- după un an jumătate de guvernare sub o regenţa
vina, încercări comuniste la regimente, crearea unei completată în aşa paitî-
orgauizatii comuniste a studenţi.uii sărace, amenin- dului, parlamentai vota legi «mup.umL, » Vma «TO
ţări la o'întrunire de mari proprietari la Craiova cu frământată ele lupte între poliţie şi muncitori, intre
lăsarea fără lucru a câmpurilor, p3 când din Gorj armată şi grevişti, muncitorii agricoli nu-şi putea»
venea ştirea, repetată, stărui-
toare, că ţăranii, în neputinţă
de a-şi plăti datoriile, se vor
revolta sub înteţirile unei im-
prudente Ligi contra cametei...
Dar ce era mai impresionant
era starea detestabilă a finan-
ţelor, în ciuda împrumutului
încheiat şi votat în mijlocul
unuia din obişnuitele scandaluri
cu gura şi cu pumnul, în atât
de umilitoare condiţii: încasări-
le, de ohiceiu slabe în lunile de
iarna, erau acum mult sub cele
mai joase estimări. Pentru a
se plăti salariile, totuşi ampu-
tate, se clieltuise fondul de rul-
ment prevăzut de convenţia cu
bancherii şi se puseseră la con-
tribuţie cele 300 milioane ale Ca-
sei de ajutor la Căile Ferate; se
lua de oriunde, orice, recurgâu-
du-se la depozite de bănci in-
terne pentru a face faţă plăţi-
lor lefurilor, pe care nimeni,
într'o guvernare de partid de-
magogică, nu se putea gândi
sâ le scadă. Ordinele date
pentru a se culege cu orice preţ
dările în restanţă, puteau aduce
im spor momentan de încasări,
dar ele secau până la fund mij-
loacele contribuabilului, la a
cărui 'putere de producere nu se gândise până
atunci, nimeni. Şi din tabăra' guvernamentalilor, cu
toată groaza că s'ar putea recurge la «personalităţi»,
se întrevedea putinţa unei soluţii... Se vorbea de
tot felul de ajutoare, de combinaţii care ar fi permis
să se păstreze câţiva dintre miniştri. Şi, mai ales,
Parlamentul.,, t.

Documentul memorialist are amara savoare a unui

31. S. K.EGEI.IÎ CAROr, II ŞI PROFESORUL GUŞTI,
IN MIJI.OCUT, ECHIPELOR REGALE, COMUNA

FERDINAND I, JUD. CONSTANŢA

plăti datoriile şi marii proprie-
tari ameninţau că mt-şi vor cul-
tiva pământul, agenţii fiscului
vindeau cenuşa din vatră cu
neîmblânzire, lefurile funcţio-
narilor se plăteau din fondurile
de rulment, din împrumuturi
şi din banii cu altă destinaţie
ai aşezămintelor, împrumuturile
străine se evaporau şi reprezen-
tanţii bancherilor, sosiţi la faţa
locului în inspecţie, se găseau
în drept a se amesteca în orân-
duelile noastre interne. Prin ce
trist miracol, un guvern adus
la cârmă de o atât de impresio-
nantă viaţă a «poporului stive-
ran », mi se învrednicea să facă
faţă situaţiilor; guverna atât
de impopular cu baioneta, po-
liţia mobilizată şi urgie fiscală
accepta atât de senin ştirbirea
suveranităţii naţionale, lăsfindu-
se inspectat de un Htraiti ce
ne dicta el lefurile .şi economiile
bugetare? Şi pentru ce sfârşit,
odată ce pierduse frânele situa-
ţiei, se înverşuna totuşi a gu-
verna mai departej cu oiice preţ,
cu orice capitulări, cu orice re-
negări de program, în groaza
ca s'ar recurge la persona*
lităţi?».

N'ar fi greu a defini chiar o lege a acestui fenomen,
repeţit fără abatere. Partidele cele mai populare în
opoziţie, au alcătuit guvernele cele mai slabe. Iar
popularităţile cele mai consolidate 111 aparenţă, n'aii
rezistat niciodată la un an de guvernare. Partidul
era pus într'o permanentă dilemă: sau guverna efec-

_ tiv, riscându-şi popularitatea, sau se silea să-şi pă-
tabbu de moravuri, cu adaosul autenticităţii, fiindcă s t r e z < : popularitatea, riscându-şi opera guvernării,
«consemnat de un om care a trăit în mijlocul eve- $°văia între una şi alta, oscilând oportunist pentru
nimentelor şi a luat parte directă la ele. In între- a k compromite pe amândouă: şi popularitatea, şi
gime, pledează pentru verdictul neîndurat dela 8 guvernarea.
Iunie.: 1930:•«...amurgul se lasă asupra vieţii de Vina acestor stări nu mai apăsa aşa dar asuma
part*. Intr'adevăr, partidul care s e afla la cârma oamenilor, asupra personalului;^ asupra i g 3 d
ţam întrumse sub raportul electoral o majoritate defectuos, asupra sistemului care paraliza libertatea
sdromtoare. I * alegerea pentru Adunarea deputaţilor de acţiune aservită electoralului, prizonieră clie itcle
din iz Decemvrie 1928, dintr'un total de 3.671.35a deformând cu acelaşi dezastrul sisSm o nie HI tate
alegaton mscrişi guvernul figura cu 2.208.922 voturi, hipnotizată de un s i n g u r ^ a c S L H SIî l ' S
neexpnmate au fost 830.672 voturi, anulate 53.249 prin partid, pentru partid 1 X
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Partidele îşi urinau astfel calea lor, abisală. Domnia
Majestuţii Bale Carol al Il-lea se îndruma după altă
stea călăuzitoare.

PAMANTOT,, BĂTUI,, ŢAUANTTT,

Structura neamului românesc e ţărănească. Pentru
mai bine din trei sferturi de populaţie, pământul a
fost şi rămâne o problema de existenţă, în acelaşi
timp h m şi o nobleţe. înainte de a stăpâni ogorul,
ţăranul 1-a muncit vreme de veacuri pentru alţii.
Fusese uzurpat dintr'un drept, după cum o dovedesc
toţi istoricii, 1,-a recucerit brazdă cu brazdă, iar prin
această tenace luptă, noţiunea proprietăţii a căpătat
pentru ţăran tm alt sens, cu totul deosebit de acel
al cetăţeanului urban. Un sens oarecum mistic, ideal,
istoric, simbolic.
• Ii: perturbările de psihologic pricinuite :le prea pri-
pita şi superficiala noastră occidentaliaare, în vă-
tămarea de caractere resultata din artificiala noastră
viaţă politică, demnitatea s'a refugiat în norodul
ţărănesc. Acolo, simţul de stabilitate şi de continu-
itate, Cercetările istorice aduc mărturia unei vechi
civilizaţii rurale, elaborată pe încetul, cimentată prin
datini, prin tradiţii, priutr'o organică şi desăvârşită
conformare la mediul natural.

Cele dintâi două linii paralele; de cale ferată, care
au străpuns ţara, legftudti-ne direct eu lumea altor
culturi şi altor civilizaţii, diisvnltatc în alte condiţii,
au sfărmat acest echilibru de evoluţie armonică.
Vertiginos s'au deplasat raporturile factorilor econo-
mici, uni intrat în alt ritm febril de viaţă, societatea

românească s'a aflat de atunci într'o stare de continuă
revoluţie. Iar victima cea mai vitregită a fost satul.
Adică temelia ţării.

Politica, administraţia, învăţământul, legiuirile eco-
nomice, în loc să cruţe bunurile trecutului iuspirân-
du-se clin aceste realităţi, modeMiirîu-ie şi adaptân-
du-le la noui condiţii fără o bruscă ruptură, au tras
cu buretele peste ele. Toată această epocă de reforme,
a fost dominată de himerica iluzie că o societate se
poate reface prin introducerea unor instituţii reno-
vatorii şi prin legi providenţiale, uitându-se adevărul
elementar că o instituţie trebue să fie un termen,
un rezultat, nu uu punct de plecare; că o lege ratifică
o stare de fapt, nu creează şi condiţionează stări noui
de fapt, pornind dela o premiză teoretică. Vreme de
trei sferturi de veac, când s'a întâmplat ca satul să
mi fie cu desăvârşire abandonat, a devenit prada
reformatorilor cari nu cunoşteau ecuaţia, socială a
salului. I'actorii depărtaţi şi profunzi, permanenţi,
ce determină viaţa satului românesc, erau sacrificaţi
prin ignoranţă, factorilor aparenţi, tranzitorii, su-
perficiali, care se încorporau însă mai uşor unei doc-
trine, pe cât de ademenitoare, pe atât de inoperante
asupra realităţilor. Iar votul universal din Consti-
tuţia dela 1917, cu deslănţuirea automată a electo-
ralismului, peste aceste erezii dogmatice în oriee caz
bine intenţionate şi desinteresate, a instaurat un vid
total disimulat de frazeologic. Acum, la sate se de-
cidea soarta partidelor .şi soarta guvernelor. Progra-
mul reformelor se reduce în consecinţă la o suprali-
citaţie de făgădneli. In loc de a căuta în desordinea,
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stărilor rurale (desordine socială, economică, morală),
principiul unei ordine noui, sus şi tare era proclamat
mesianismul partidului. Toate partidele au fost rând
pe rând, dacă nu concomitent, animate de acest
mesianism răscolitor al satelor. Satele rămâneau însă
cum au mai fost.

In timpul acesta, lăsând pe seama partidelor poli-
tice zehil desastruos de a legifera la întâmplare, de a
promite ceea ce mi pot realiza, de a distruge ceea
ce nu pot reconstrui, Majestatea Sa Regele Carol al
II-lea pregătea răbduriu
TIU alt sistem de investi-
gaţie a satului românesc,
pentru cfi numai pe te-
meiul cunoaşterii să se
ajungă, la alegerea reme-
diilor. Campaniile mono-
grafice inaugurate de Se-
minarul de Sociologie al
Universităţii din Bucu-
reşti şi de secţia mono-
grafică a Institutului Sr>-
cial Român, sub condu-
cerea profesorului Dimi-
trie Guşti, introduceau
întâia dată o metodă di-
rectă de cercetare a socie-
tăţii săteşti. Contribuţiile
puneau în lumină o serie
de probleme teoretice şi
practice. Iniţiativa Mz-
jestăţii Sale Regelui Carol
al II-lea a lărgit orizontul
acestor anchete, le-a dat
un rost mai adânc, prin
acţiunea anuală a echi-
pelor regale studenţeşti
constituite în cadrul Fu-
ndaţiei Regale Principele
Carol, Trecând de fa «a
experimentală, verificând
metode şi sisteme, stabi- s , fc

lijid mijloace de compa-
raţie, campaniile mono-
grafice şi culturale ale echipelor studenţeşti regale
pregătesc materialul documentar pe care să se rea-
zîme orice viitoare reformă socială a satului, politica
satiilui, culturalizarea satului. Din totalizarea treptată.
a acestui material, inventariat şi lăsat, se va recon-
stitui imaginea monografică a satelor noastre, ecuaţia
şdciaiă a satului, creând acea ştiinţa a naţiunii care

: â lipsit cit desăvârşire legiuitorului' de partid, politic.
Unitatea sociala exploatată electoralîceşte, strivită
în evoluţia ev naturală., slujind până acum ca teren
de. experienţe pentru cele mai absurde legiferări şt
reforme fără Tădăeini în realitate, va fi repusă în
dreptul ei. Familia, economia plugărească, îndeletni-
cirile, tradiţiile, reacţiile psihologice, adaptarea şi
resistenţa la mediu, condiţiile geografice, condiţiile
biologice, condiţiile istorice, stare sanitară, higiena

monografica a fiecărui sat. Fireşte că o asemenea
cunoaştere amănunţită, sistematizată, strict ştiinţi-
fică, nu se va mai potrivi întru nimic cu ((iluzia cu-
noaşterii i), care satisface omul politic de partid după
o grăbită campanie electorală din automobil; îngil-
duindii-i să proclame ades cu cea mai bună cre-
dinţă dela tribuna parlamentară, că legiferează şi
reformează în deplină cunoştinţă de cauză,

Majestatea Sa Regele Carol al II-lea, pătruns de
însemnătatea acestei opere, la plecarea echipelor cul-

turale din Iunie 1934, ro-
stea un cuvânt care în
acelaşi timp era un în-
demn pentru tinerii mi-
sionari, dar mai era şi o
mustrare uşor de înţeles,
pentru cârmuitorii politi-
cei de partid dela centru
şi dela periferie, deprinşi
să cutreere satul pentru
a culege voturi, fără ssi-i
fi ameliorat cu nimic faţa,
şi sufletul. Tabloul sătulii i
zugrăvit atunci cu negre
culori şi mâhnite cuvinte,
arată că Suveranul nu
s'a lăsat niciodată înşeint
de potemkinismul admi-
nistraţiei, când cu prilej i\\
vizitelor şi festivităţilor
regale maschează realita-
tea sub un pospaiu deco-
rativ. Cunoştea realitatea
de dedesubt, pricinele ci,
tămăduiri le ei.«Din punct
de vedere edilitar —• .ro-
stea în acea xi de 30 Iunie
1934.— o constatare tri-
stă: când ai trecut dru-
îmilmare şi ajungi în aut,
în cele mai multe locuri
găseşti drumul stricat.
Praful de trei ori m a i
mult decât în afară din

sat, Şanţurile pline de apă stagnantă. Nici im
podeţ. Garduri care cad. încât aci este locul
pentru o primă muncă de aspect exterior, Necurft-
ţenia este mare, şi mai îucăeri nu vezi grădini, cu
toate că fiecare sătean are un petec de pământ, câţiva
metri pătraţi prin care ar putea să înflorească întreg
aspectul locuinţei sale.,. 'Xrebuesă învăţăm celemfit
elementare reguli de higiena, fizică şi morală, Tre-
bue să înveţe săteanul cum se lucrează şi cât se lu-
crează, căci la noi el lucrează în timpul muncilor agri-
cole şi pe urmă, în cele mai multe locuri, fix t o t
restul anului el stă şi se odihneşte. In direcţiunea
vieţii agricole, a gospodăriei rurale, rare sunt satele
unde să găseşti, de pildă, un coteţ, Păsările s u n t
toate pe şosea, călcate de automobile", de unde ceartă
şi ură.,. Dacă vă indic aceste lucruri, este ca să v?i

«UOET.lţ CAKOi, ŞI IJXC. .SA I), î ţpUARn HENEŞ,
>RI3ŞIÎI>INT1?J,R IHÎI'UDI.ICIU CF,UOSI,0VACIÎ,

3,A> MUSRUI, SA.TUI.UI, IUNIE 1937

socială, caractere, aspiraţii, deprinderi, complexul arăt că. niunca voastră este o imincă de detaliu, ţi şa
acesta mult. mai; vast şi mai divers, intră în arhiva cum vi s'a arătat, Va -trebui să treceţi din casă în
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casă, să vorbiţi cu
fiecare, să-i îndru-
maţi şi să-i sfătuiţi,
Voi nu veniţi cu
puterea pumnului,
voi trebue să veniţi
cu puterea inimii
şi a convingerii...».

Fără nici o îndo-
ială, o asemenea
cuvântare regală,
cu asemenea griji
şi poveţe, constitue
un document unic
în istoria tuturor
monarhilor de ori-
unde şi de oricând,
Un Suveran care
îşi trimite echipele
Sale pentru a dăs-
căli oamenii satului cum să-şi repare gardurile,
sa dureze podeţe, să cultive grădini, să deschidă
fereastra casei; cum. sa muncească pământul şi
cum să-şi înjghebe coteţe pentru păsări; aceasta
n'îir fi fost cu putinţă decât într'o ţară unde partidele
politice se băteau pentru stata) ţărănesc teoretic.
Pe piscurile înalte şi reci ale doctrinelor escaladau
partidele politice; Suveranul era silit să coboare la
grijile cele mărunte, la praful drumului, la garduri
şi podeţe. Fruntaşii partidelor aplaudau, pe urmă se
întorceau la răsboirile lor doctrinare. In efemeridele
politice ale aceluiaşi an 1934, citim la aceeaşi dată
de 30 Iunie: « Parlamentul, înainte de a lua vacanţă,
a votat legea deplinelor puteri pentru guvern». Pu-
teri, care în orice caz, n'aveau să fie exercitate pentru
a pune vreo rânduială în atât de mărunte treburi
gospodăreşti! Contrastul defineşte o situaţie.

Echipele studenţeşti regale şi expoziţia satului cu
acea Românie sintetică a ţăranilor împrospătată în
fiecare an, au deschis o cale nouă de mântuire pentru
categoria cea mai vitregita de politica partidelor.
Graficele unei singure expoziţii spicuite la întâm-
plare (9 Decemvrie 1935), dovedesc această activitate
a echipelor şi Fundaţiei de sub directa oblăduire regală:
78,000 consultaţii medicale, 641 hectare arături model,
6.000 pomi stropiţi, 6.000 consultaţii agricole, 11.000
pomi altoiţi, 8,000 consultaţii veterinare, 25,000 vac-
cinări, 1.200 injecţii, 1,500 operaţii, 117.000 metri
şanţ, 12,000 metri gard, 60.500 metri şosea, 300
poduri construite din nou, 400 poduri reparate, 3
grajduri comunale, 38 asociaţii ţărăneşti şi coopera-
tive, 1.300 lecţii practice de gospodărie, 224 lecţii de
fcesătorie, 748 lecţii la domiciliu şi 3.000 vizite la domi-
ciliu, 200 şezători ţărăneşti, 5 şcoli nou înfiinţate, 42
cămine culturale, cu 710 conferinţe şi 4.000 cărţi îm-
părţite, 2,000 icoane distribuite credincioşilor, 18 troiţe
ridicate după datina veche şi 220 predici rostite cu
prilejul sărbătorilor, 'Fapta a însoţit cuvântul. A avut
răsunet oriunde aiurea, în afară de conştiinţa oame-
nilor politici, cari se resorbise îu conştiinţa de partid,
Tot1 ce se realiza, era în afară de partid. Deci, nu
numai că nu prezenta uid o semnificaţie; nici nu exista,

împroprietărirea
a pus ţăranul în
faţa unor probleme,
pe care le-a desle-
gat singur, pe mă-
sura puterilor şi
priceperilor sale,
fără nici o îndru-
mare şi mai ale.s
fără nici un ajutor.
Şi tot Majestatea
Sa Regele Ca rol al
II-lea, la deschi-
derea cursuri lor
Academiei Agricole,
formula im pro-
gram realist de ac-
tivitate, prea puţin
urmat de partidele
polit ice: « . . . pe

lângă faptul că şi Eu, personal, sunt agricultor, îmi
dau seama prea bine că îu această ţară de ţărani, agri-
cultura are un loc deosebit în economia naţională şi
în organizaţia de Stat... Poate că în trecut, în această
.Şcoală superioară, s'a pus prea mult temeiu pe teorie
,şi s'a lăsat adesea la o parte practica. Astăzi, când
agricultura nu mai este o ştiinţă elementară a ara-
tului şi a semănatului, pricep că această parte teo-
retică are rolul ei deosebit, dar totuşi nu pot decât
să sper că ea se va completa din ce în ce mai mult
priutr'o adevărată parte de învăţământ practic, care
va face din aceşti studenţi adevăraţi agricultori şi
nu numai agronomi... In agricultură, poate mai
mult decât îu celelalte studii, este nevoie de-suflet,
este nevoie de dragostea de pământ. Agricultura a
devenit astăzi o îndeletnicire complexă.,. Marea
reformă a împroprietăririi ţăranilor a dat naştere la
probleme uoui, nerezolvate încă, pe tărâmul agri-
culturii . . . De ani de zile, prin experienţa Mea per-
sonală, urmăresc rjroblemele agricole dela noi din
ţară şi Mi-am dat seama de complexitatea lor, dar
Mi-am'dat seama, mai ales, de frumuseţea rezultatelor
ce se pot obţine priutr'o muncă stăruitoare şi plină
de nădejdi, Din cauza stării generale economice a
lumii, aceste probleme, în momentul de faţă, sunt
mai grele şi mai îngrijorătoare, Dar sunt convins că
luând anumite măsuri, vom putea ajunge la resul-
tate nesperat de bune. Prima măsură pe care o reco-
mand şi pe care am experimentat-o personal, este
aceea a asociaţiilor de agricultori. Din ziua când s'a
schimbat fundamental regimul proprietăţii la noi,
Mi-am dat seama că sistemul de agricultura va trebtii
îndrumat pe bază nouă. De aceea, fără sgoinot, dar
lucrând persuasiv, am încercat să fac pe ţărani să
priceapă că pentru o exploatare mai raţională a pă-
mântului lor, ei trebue sâ se adune la un loc, să for-
meze o asociaţie, prin intermediul căreia ei vor putea
să-şi procure maşini şi vor putea să-şi mijlocească
şi mai bine vânzarea produselor lor. Una din măsuri,
fără cealaltă, este şi trebue să fie ineficace. Rezultatul
pe care l-am obţinut anul acesta la ţară, la Mine,
au fost pe deplin satisfăcătoare, Plugarii, adunaţi în
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(„nare; nu se mai poate vorbi la noi îu ţ a r ă - v a Alarma nu era izolată. .. timpurile mai
- • - •• - veacului trecut şi mai eueigic mea uuipuuii »»ai

cu săraci, se va putea ajunge la rezultatele pe care
le dorim cu toţii».

încă odată, aşa dar, examinarea realităţilor con-
crete şi soluţii concrete. Colecţia desbaterilor parla-
mentare geme de dis-
cursuri erudite, cu j T — <~ "•" •—r-r

exemple invocate din
sistemele de agricultură
ia egipteni şi laetrusci,
în Argentina şi îu Ca-
nada, cu teorii savante
şi funii'goiise, care n'ati
izbutit să facă a încolţi
im singur bob de grâu.
Toată legislaţia agri-
colă, chiar dacă a fost
pregătită în antepro-
iecte de oameni com-
petenţi a suferit cu
prilejul votărilor atâtea
amendamente, încât u'a

1 mai rezistat punerii în
aplicare. Producţia a
degenerat îu calitate şi
cantitate. Binefacerile
împroprietăririi au ră-
mas iluzorii pentru
ţăran; în schimb, în-
treaga economie a ţării
s'a năruit prin barbari-
zarea agriculturii. To-
tuşi, fiecare partid
politic îşi revendica pri-
oritatea reformei agrare,
a reformelor trecute şi
viitoare, fiindcă aşa dic-
ta demagogia electorală.

OPERA CULTURALA

I^eibuiz spunea că prin
educaţie se poate transforma un popor într'o sută
de ani. Iar Gustave le Bon —acest nedreptăţit al
pedauteriei universitare — adăoga că printr'o edu-
caţie râu adaptată, se poate deforma mentalitatea
unui popor în mult mai scurt timp. .:

învăţământul nostru,.urmând regimul importului
care a dominat tot procesul de prefacere al societăţii

fl—-i' *•• decursul veacului trecut, poartă acest

Străbate
prkepe ca datoria lui este de a Mnnna pe ţăranii a veacului trecut şi mai energic W = »
cari sunt p . fosta lui moşie, atunci, unindu-se bogaţi apropiate. Programele ana t i c e J * l e n _l

r - • niâutulm nostru mcepaud cu laimohiu cuib
gratuit şi obligatoriu, sfârşind cu învăţământul uni-
versitar,' se reazimă pe o iremediabilă eroare psiho-

Reformele au purces dela abstracţii, dela
teorii, au construit im

logică.

M. S, REGELE ŞI PE.OFESOB.Ur, IORGA.

sistem care u'a ţinut
socoteală de realităţile
condiţiilor noasta1, de
fondul nostru, du im
tezaur latent. Şcolile
superioare au fabricat
absolvenţi inapţi la
viaţă, candidaţi ia jja-
razitismul biurocratic
şi bugetivor. învăţă-
mântul primar, în deo-
sebi cel rural, cu tcate
ofensivele culturale, cu
toate constrângerile şi
amenzile, ue-a încreme-
nit pe aceeaşi treaptă a
analfabetismului. Spe-
cialiştii au propus şi
propun diferite remedii:
o altă pregătire şi per-
fecţionare a corpului
didactic, tui mai sever
control. Acestea sunt
însă remedii exterioare.
Bste nevoie ele umil
care să tămăduiasca
viciul organic, lăuntric,
al învăţământului, este
nevoie de o reformă a
programelor şi o revi-
zuire a sistemelor, de
o adaptare a şcolii la
viaţă şi anume la viaţa
noastră. Altfel, uicij o
constrângere, nici per-

fecţionaie a corpului didactic şi nici un control
oricât de sever, nu va izbutisă aducă fitil şi
fiica de ţăran la şcoală, ca să se iniţieze în subtili-
tăţile perfectului. şi pluEquamperfectului, cum atftt
de just o spunea Petre Carp, acum treizeci şi mai
bine de ani.

S u b regimul partidelor politice, o asemenea re-
?i£Sf •T - - ^ ' Pf « formă, adică o readaptare a învăţământului la mediul
stigmat funest. învăţământul şi într'o bună măsură, nostru firesc, nu avea nici im sorţ de izbândă Dăinuia
a U u r a m întregul ei complex.. învăţământul mai prestigiul diplomelor, o clasif ie le a va orilor ă
mto.cultura mai apoi, s'au îndreptat împotriva con- brevetele de absolventă, deoarece pe acei tă b a S
cUţulornoastre naturale deviată. Intr'o convorbire se făceau lecmtârile pe s o X l S b t o o S c si btt-
a Im Petre Carp, cu Andre Eellessort, publicată la getivor, armătura partidului^SSc l i cu^r-, flr3
IQQ5 în volumul La Românie contemfomme, vene- ficială şi inaderentă «n Snj f l î f ' Jfr.cuIlt11^ a r t l "U S i S ? Ş ^ a

contemfomme, vene- ficială
fruntaş politic dădea, un strigat-de alarmă: unei

-Jt au boala ideuor generaL Tainul tre- educaţii.
b ?1 Ş ^emanarea
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ofensiva culturală, intrase în tradi-
ţie. Ofensivele garantau sinecură,
bilet de tren, dreptul de a încurca
lumea, câtorva partizani nevrednici
pentru o isprava mai încărcată de
răspundere.

Majestatea Sa Regele Carul ai
II-lca a luat şi pe acest teren ini-
ţiativa, oblăduind aşezăminte active
de cultură, însufleţindu-le, hrtno
niindti-k' programe, orfmduindu-le să
ii.slupc gohtiiii; acolo mulu cultura
oficială, patronată di! partidele
politice, nu putea depăşi optica de
partid. «Vom fi un Brâncoveanu
al culturii româneşti I », rostea în
/.iuti de 15 August 1930, la Uni-
versitatea din Vfdenii-de-Muiite.
Iu anul 1913, hotărîse danie pentru
a se ridica din temelii trei şcoli
primare de sat: una în Dobrogea,
una în Moldova, alta în Oltenia.
In anul 1922, alt semn. Atunci

M. fi. MÎOTÎT.IÎ CA.ROI, II ÎNTÂMPINAT CU PI/HII IN COMUNA FERDINAND I
JUD. CONSTANŢA

Era un semn.
ctitorea <i Fun-

daţia Culturală Principele Carol 9, aşezământul menit
să ramifice asupra întregii ţări o plasă de cârmuiri
culturale, vii, întocmite după un plan original, care
mai t/Iran, în ziua de 7 Iunie 1937, aveau să trimită,
atâţta delegaţi în adunarea lor generală, încât abia
încăpeau la Arenele Romane din Parcul Carol, Cu-
vântul rostit de Majestatea Sa Regele Carol al II-lea
cu acest prilej, recapitulează o activitate dar formu-
lează şi un program izvorît din experienţă, crescut
odată cu aşe/.ăim'nteie: «,,,Ani priceput şi M-am
înhămat acestui gând, că nu numai printr'o numcă
lungă, dar numai printr'o muncă serioasă, printr'o
muncă stăruitoare de ridicare a satului se va putea
ajunge la un progres vădit, şi nu la un progres de
spoială, pe care 1-tuu .făcut adesea, ci k un progres
care sil aibă o temelie cât se poate de bine zidită,
— şi temelia acestui progres s'n arătat singură r»'in
Căminele culturale. Pornite poate dela un alt gând
decât acela la care au ajuns astăzi, pornite dela gândul
d<; a ii mai mult o Bibliotecă, im loc de întâlnire a
ciltorva cărturari ţii celor dornici de citit, Căminele
culturale s'au dcsvoltat şi şi-au dibuit singure drumul.
Astăzi, Căminele culturale devin pe zi ce trece, ade-
vărata conducere a satului.., »,

Nu e .semnificativ? Celelalte iniţiative, cu pecetea
oficialităţii de partid, oricât de generoase şi mai ales
oriedt de costisitoare, se împotmoleau îutr'im dulap
de bibliotecă rurală, prăfuit, închis, mort, necercetat
de nimeni. Planurile măreţe, dar lipsite de organi-
citute, ignorând fondul biologic şi istoric al satului,
imitând realizări de aiurea, purcedeau în sgomotoasc
ofensive culturale, osândite înfrângerii.

Sub oblăduirea regală, fapta u străbătut alt drum,
firesc, crescând treptat, înterneindu-se pe experienţe
succesive, depăşind modestele intenţii ale începutului.
Plin mobilizarea factorilor Jocnli de cultură, satul a
fost frământat în ceea ce are mai original şi mai
legal: de destinul său istoric, Patimile mărunte şi
vremelnice, întreţinute de zavistia partidelor care în

această vreme înfiinţau filiale de cluburi politice, îşi
aflară potolire numai sub acoperişul căminelor.
Prin ele a născut conştiinţa unei conlucrări'către
ceva înalt şi permanent, care scăpa opticei electorale.
Preoţi, învăţători, fruntaşi ai plugarilor, fii ai sa-
telor aşezaţi aiurea clar amintindu-şi deodată datoria
până atunci părăsită de a contribui la ridicarea mo-
rală a mediului natal — toţi au răspuns chemării
regale. Iar biblioteca, lectura, cultul datinelor, şeză-
torile, uuicile muzee etnografice locale, dragostea
înviorată pentru tezaurele de folklor şi de artă ţără-
nească, au însemnat numai un capitol din activitatea
acestor celule de cultură. In chip natural, au dat
lăstar alte iniţiative, căutând în aceste moşteniri ale
trecutului principiul unui dinamism creator.

Căminele culturale s'au încumetat astfel a oferi
Ministerul ni Cooperaţiei, exemplul întăieîor coope-
rative sericicole alcătuite de sătence, pentru regene-
rarea industriei casnice atât de glorioase pe vremuri,
şi atât de vitregită de actualul nostru sistem eco-
nomic, îndeplinind dorinţa expresă a Suveranului,
aceleaşi cămine ofereaţi alt exemplu Ministerului de
Industrie, înviind prin cursurile unei şcoli speciale
arta culorilor vegetale pentru lucrul covoarelor. Şi
Ministerului de Educaţie Naţională, slujeau în sfârşit
al treilea exemplu, întemeind într'un singur an peste
cincizeci de şcoli ţărăneşti, cu preocupări ignorate de
programul oficial, sclerozat şi livresc; şcoli active,
aplicate la condiţiile de viaţă ale satului, întru ză-
mislirea acelui suflet unic, năzuit într'o rostire pro-
gramatică a Suveranului. «Pornind dela această
muncă de ridicare culturală a României—spunea
Regele Carol al II-lea, la 7 Iunie 1935 — am crezut
că prin cuvântul cultură trebue înţeles altceva, decât
numai şcoală şi icarte. Cultura, mai ales a păturei
celei mari a ţărănimii, este o operă de închegare a
tuturor nevoilor din viaţa de toate zilele. Prin
culturalizarea satelor, Eu văd răspândirea cărţii,
răspândirea a tot ce e frumos; dar văd şi ridicarea
păturii ţărăneşti la un trai mai bun, la o mai bună
pricepere a nevoilor şi datoriilor fiecăruia. Şi apăs
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asupra acestui cuvânt, a datoriilor fiecăruia, pentrucă
în concepţia Mea, fiecare cetăţean formează o celulă
vie a Statului şi această celulă trebue să svâcnească
în acelaşi suflet şi aceeaşi iuiină, pentru acelaşi ideal
şi acelaşi bine ».

Fundaţia Culturala Regală Principele Car ol, înmă-
nunchiază în studiul actual un vast aparat pentru
aplicarea acelei politici a culturii, pe care o preco-
niza Institutul Social Român, dar nu-s'a bucurat
de cuvenita luare-aminte a guvernelor de partid.
Cămine culturale, echipe studenţeşti regale, expoziţia
anuală a satului şi a acestor echipe, editarea foii
săptămânale Albina, o publicaţie de o redactare si
de o tehnică grafică unică pentru popor; mica biblio-
teca populară de cărţulii religioase şi instructive a
Albinei; o altă colecţie întocmită după un plan care
urmăreşte 111 acelaşi timp instruirea şi desfătarea
lectorilor: Cartea salului. Knumeraţia e însă departe
de a da o imagine a rolului vitt, în permanentă pri-
menire şi creştere, îndeplinit de acest aşezământ
menit să devină istoria renaşterii noastre culturale
în pătura poporului sătesc.

.Fundaţia.ţentru Literatură şi Arte Regele Carol al
Il-lea, a luat fiinţă mai târziu, pentru a umple un
alt gol. I,a 20 Mai 1933, în discursul rostit la Ziua
Cărţii, Regele Caiol al Il-lea, fixa aceste câteva
puncte de program: «Pentru Mine, ziua de astăzi
are şi un alt rost, căci ea însemnează începutul acti-
vităţii nou organizate a Fundaţiunilor Regale şi în
special începutul de viaţă al Fttndaţiunii Regele Carol

al Il-lea. Pe această Fundaţiune se vor bizui şi vor
găsi într'însa întotdeauna sprijiniţi cel mai nepre-
cupeţit, toţi făuritorii culturii româneşti. Să ştie toţi
că Eu însumi voiu veghia asupra desvoltării culturii
noastre prin intermediul acestei Fundaţii. In privinţa
răspândirii cărţii, avem toţi o datorie: fără a fi mo-
ralişti excesivi, suntem datori să încurajăm în primul
rând cărţile care pot sluji la ridicarea morală a po-
porului şi care pot să difuzeze în întreaga naţiune
cunoştinţele de care ea are neapărată nevoie. Urmând
acest program, să pot anunţa că Fundaţiunea Regele
Carol al Il-lea va începe publicarea a două bibliotecii
Prima este aceea pe care am numit-o Eu Biblioteca
Energia. Sunt cărţi prin care se va pune la îndemâna
tineretului şi omului matur glorificarea actelor de
muncă, de energie şi de străduinţă, care vor servi
— cred—la încurajarea acestui spirit atât de ne-
cesar în desvoltarea naţiunilor. A doua va fi Biblio-
teca Enciclopedică, în care se va pune la îndemâna
tuturor un mănunchiu de cunoştinţe absolut necesare».

Şi ca întotdeauna, după un an, când se deschide
Săptămâna Cărţii din 12 Mai 1934, Regele Carol al
Il-lea, e în măsură să constate cu mulţumire că fapta
a încununat vorba: «Anul trecut, la deschiderea
acelei prime Săptămâni a c ă r ţ i i — a cărei iniţiativă
datorită domnului Guşti, pe atunci Ministrul In-
strucţiunii Publice, am îmbrăţişat-o cu tot • dragul,
sfătuind ca anul acesta să iasă din mâna Ministe-
rului şi să treacă în seama unui organ de cultură
pură, şi va fi pentru Mine totdeauna cea mai, desă-
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vârşită bucurie când voiu vedea desvoltându-se din
ce în ce mai puternică şi mai rodnică această activi-
t a t e — anul trecut, zic, am luat angajamentul că
Fundaţiile Culturale Regale vor păşi cu energie la
muncă. Veţi putea constata, prin ceea ce vi se va
arata astăzi, ca iie-am ţinut de cuvânt. Facem o
•operă utilă — sunt convins — dar în acelaşi timp
vrem să facem şi o operă pilduitoare — şi eu aşi fi
foarte fericit dacă toţi
ar urma calea pe care
am păşit noi. . . Nu e
vm'ba —aşi putea zice

di- nici o paternitate
de idei. Ideile pe care
ie mtipîimYnn dela .Fmi-
daţiileCulturale Regale
sunt ideile bune pe
care le .semănăm în
mintea tuturor, şi vom
fi fericiţi dacă alţii vor
putea face o operă
mai rodnică şi mai
puternică decât a noa-
stră . .. ».

Fundaţia fenlru Li-
teratură şi Artă Ragele
Carol al II-lea şi-a
cristalizat un program
editorial, depăşind de
îndată promisiunile în-
ceputului: Biblioteca
Energia, Bibl ioteca
Informativă, Bibliote-
ca Oraşelor, Biblioteca
Documentară, Biblio-
tecii Kuciclopedieă,
Colecţia Scriitorilor
Români Contemporani,
Colecţia Scriitorilor
Străini Moderni şi
Contemporani, Biblio-
tecii de Filosofie Ro-
mânească şi hi sfârşit
Revista Fundaţiilor
Regale, Aproape o'sutfi
cincizeci de volume,
totsdizând câteva sute
de mii de exemplare,
într'o excelentă exe-
cuţie grafică şi pe o
baza de mare difuziune.
Pentru întâia dată,

acest instrument de cultură, cartea, îşi putea înde-
plini adevărata menire, Cu mari sacrificii şi într'un
spirit eliberat de grija calculelor de tiraj, operele
scriitorilor tineri, lucrările de filosofie şi ştiinţă,

M, 8. UUtiKUÎ CAROT, II SI MARELE VOIţVOD HIHAI,
I,A {iUlt.llAKIl.lt PENTRU COMEMORAREA MAHTIRII.OR

H011.IA, CI,OSCA ŞI CRIŞAN, T.A AT.I1A IUr,IA,
aS FKJUIUAR1IÎ 1935

de cei trei Regi ai ţării. Fundaţia Carol I din Bucu-
reşti, Fundaţia Regele Ferdinand I din Iaşi, Fundaţia
Institutului de Cercetări Ştiinţifice Regele Carol al
II-lea din Cluj, împreună cu celelalte două ctitorii
domneşti, lucrează astăzi sub directa ocârnmiie a
Regelui Carol ai II-lea, după un program care se
completează armonic pe diferite planuri. Astfel, cu-
vântul cultură, luat de atâtea ori în deşert şi-a rea-

bilitat sensul. E o rea-
• • litate în mers. A fost

însă nevoie de un nou
Brâncoveanu pentru
a săvârşi miracolul.
Şi fireşte, aceasta ve-
ghe asupra culturii
româneşti, nu s'a măr-
ginit la ctitoriile regale.

La deschiderea cursu-
rilor universitare şi
academice, la inaugu-
rări, congrese, aniver-
sari, şedinţe ale Aca-
demiei, la învestirile
înalţilor prelaţi, de
ziua Cărţii sau la un
centenar de liceu, la
aniversarea Gazetei
Matematice sau la nu
congres pentru Istoria
medianei, la Şcoala
Politehnică sau la In-
stitutul de Ştiinţe Pe-
nale ; pretutindeni Re-
gele Carol al II-lea a
fost prezent, încura-
jând fapta, slăvind
începuturile şi oamenii
celor dintâi îndepliniri
culturale din epoca
eroică a lui Gheorghe
I/azăr, a lui Asachi,
a lui Xogălniceami,
căutând în acest trecut
îndrumările viitorului.
Dela 12 August 1930
până în Martie 1936,
e faţă Ia cincizeci de
solemnităţi culturale,
rostind cincizeci de dis-
cursuri, în locuri deo-
sebite, cu pri le juri
deosebite, luând sub

ocrotire ramuri şi manifestări deosebite ale cul-
turii; ţinând în totdeauna ca o rostire să pre-
ceadă o'ri să urmeze unei fapte. Citirea acestor dis-
cursuri, tipărite într'o cărţulie populară din «Biblio-

, ş ş ţ
ediţiile critice şi colecţiile documentare, au căpătat teca pentru toţi», evidenţiază un principiu şi o me-
drept la lumina, tiparului. Criteriile de selecţie urmă- todă călăuzitoare. Programele se anunţau minimale;
rind valoarea în sine a operei, nu valoarea comercială, au fost întotdeauna depăşite de realizări, spre.deo-
a redat cărţii blazonul de nobleţe. sebire de obşteasca datină a, manifestelor de ofen-

Uniunea Fundaţiilor Cullurale Regale a contopit sive culturale puse la cale de guvernele politice de
lai apoi toate aşemmiutelc de cultură întemeiate partid, făgăduind minuni care nu angajau la nimicuiai apoi
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şi sfârşeau în ni-
mic Taina atâtor
isbânzi nu e greu
de aflat. E în acel
suflet, care atât de
des revine în ros-
turile regale, des-
morţind energiile,
încolonându-le în-
tr'uu vibrant şi
optimist dinamism,
cu singura recom-
pensă în mul-
ţumirea operei
constructive în-
cheiate, -a datoriei
împlinite,

PRINCIPELE MOŞTENITOR CAROL ŞI FIUL SAU MIHAI

ORGAXIZAKEA SPIRITUALĂ A TINERETULUI
Generaţiile de după răsboiu sunt pretutindeni bân-

tuite de nelinişte. E o nouă boală a veacului, Cu
urmări mai adânci decât toate Celelalte crize, eco-
nomice, politice şi sociale care macină omenirea de
două decenii; criza spirituală a tiueretului e mai
încărcată de ameninţări, fiindcă ea va decide asupra
viitorului, fără posibilităţi de tratate, de alianţe, de
reforme, fără acele rectificări de ordin exterior ce
pot surveni într'un moment de alarmă, ca să abată
sau să înfrâneze mersul evenimentelor.

Niciodată nu s'au succedat în timp atât de scurt,
coadiţii de viaţă atât de contradictorii şi neprevă-
zute. Schimbările materiale implică şi schimbări de
mentalitate^ Bar asemeuea adaptări urmează un ritm
mult mai încet, căci forţele morale care comandă
evoluţia sufletească a popoarelor sunt create de lungi

rioarâ, fiindcă sta-
rea de răsvrătire
e numai un efect,
al unor cauze mult
mai profunde, psi-
hologice, de dese-
chilibru interior. In
afară de nevoile
lor biologice, ge-
neraţiile se culftu-
zesc şi după con-
cepţia pe cure şi-t>
fac despre viaţă,
despre drepturi şi
datorii, despre va-
lorile şi ţelurile
permanent uni ano
— concepţii ondu-
latorii dela epocă

la epocă şi dela generaţie la generaţie. Concepţii
cu proporţii şi putere de mituri.

Instituind Oficiul de Educaţie a Tinerelului Român
şi Straja Ţării, Regele Caral al II-Iea a îngrijit a
da tineretului dela cea mai de jos treaptă a vârstei,
o nouă disciplină interioară, o armătură morală, cli-
matul în care se formează caracterele, căci oamenii
se conduc în viaţă mai mult după caractere, decât
după inteligenţă şi suma cunoştinţelor acumulate.
E o terapeutică sufletească, Un corectiv ni educaţiei
din şcoală, neîndestulătoare şi ades vătămătoare. O
altfel de pregătire a viitorului,

In cuvântarea rostită de Suveran câud a inaugurat
Ora străjerilor la Radio, cristaliza această luminoasa
definire a scopului şi a mijloacelor: De unde a răsărit
nevoia de a creia această mişcare, cred ca e uşor <le
ghicit. Ea este o urmare a răsboiului. Tineretul nostru

t f ă ă i i i d lxrjffiwfeas&sS ^™==ţ«Kp=?celor din urma două decenii s'a deşteptat într'o lume
ieşită din axa firească. Procesul îndepărtatei stabili-
zări, e deocamdată în faza haotica de distrugere a
unor valori şi de recompunere a altora. Armătura
familiei a slăbit. Copilul poartă stigmatul acestei
descompuneri. Instrucţia şcolară şi programele învă-

bide se arătau, care pentru aceia cu dragoste de
neam şi simţul răspunderii viitorului, puneau o pro-
blema vitală: Ce va deveni această ţară atât de
frumoasă, a tât de bogată, dacă generaţia de mâine
ţraeşte în această lipsă de avânt, această lipsă de
ideal pentru lucruri frumoase şi utile?

Rege In aceste cuvinte se rezuma programul nosteu
de educaţie Credinţa: baza oricărei acţiuni; trebue

I * r *-•** «• '-«jJ.^-ojJUi.nj.c JJJ.CLU.i-U

sale. Iar copilul e victima acestui sistem de educaţie,
car, furnizează societăţii
d b

etăţii pose^orii^XLT Wptt
de a observa prin mijloace proprii d7a Sn'di S
mijloace proprii: de a ae deterrmnl' „XJZIF7

n o s t ™ <& spre a propă

Spiritul nou nu pot îndephni n i n i i c . Plecând deci del'a aceste
tot idealul nostru de

ne adresăm
suflet, men-

şi la cea
carte.

Inadaptaţii devin inamicii

^
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formaţiuni, ceremonial, costum, salutul, etc. Acestea
nu simt scopul, ci numai mijlocul. Partea forma-
listică are menirea de a aşeza străjerul într'un cadru
de disciplină, de spirit de corp, de camaraderie şi
solidaritate. Prin aceste sentimente indispensabile
pentru bunul mers al unei organizări sociale, voim
să formăm un spirit care dela solidaritatea celulei,
să devie un sentiment de solidaritate naţionala. Dela
sentimentul de mândrie al micei unităţi, la senti-
mentul de msindrie al Neamului. Unii cred însă, că
în mişcarea Oficiului de educaţie a tineretului român
i-sti! o miiiiimţăreulă a unor lucruri făcute peste
J4i*:miu>. Nu este a,şa. Străjeria este un lucru specific
rmnâiiese, izvorît din nevoile intime ale ţării noastre
şi clădită numai şi numai pe ceea ce cer nevoile
României şi neamului românesc. Noi nu suntem o
şcoală, noi suntem o credinţă, un avânt. lyucrul
nostru se face pe cfit se poate în aer liber, Trăind
în mijlocul naturii, îmbibând trupul cu aer curat,
voim să creştem tineretul astfel, ca să devină cetă-
ţeni puternici, curaţi şi voioşi. .. Funcţionăm de un
an de zile. Rezultatele se văd. Şcolile, pe lângă
care sunt unităţi de străjerî, au făcut progrese
vădite: e mai multă voie bună, mai mult spor
la învăţătură şi, ceea ce e de căpetenie, mai multă
disciplină».

Străjcrisiiuil a apărut astfel în ceas prielnic, pen-
tru a suplini o lipsă structurală a şcolii româ-
neşti.

î)ela şcoala care desrădăchia copilul din mediul
său firesc, printr'o întoarcere la natură, la utilizarea
educativă a realităţilor din viaţa socială, prin dis-
ciplina muncii, prin «libertatea ordonată», prin des-
voltarea personalităţii şi prin folosirea tradiţiilor, a
dansurifor, a sportului, a jocurilor, a cântecului, a
lucrului manual, prin organizarea dirijată a spiritului
de solidaritate şi prin stimularea spiritului de iniţia-
tivă, s'a creat tineretului un ritm nou de viaţă. O
disciplină interioară, care la fragedă vârstă derivă
adeseori din cea exterioară. Cum rolul educaţiei este
să statornicească obiceiuri transformate mai apoi în
călăuze ale vieţii zilnice, nu mai încape nici o îndoială
că prin această acţiune permamentă a străjerismului
asupra caracterului, se pregăteşte viitorului o gene-
raţie eu altă armătură morală, imunizată tuturor
crizelor.' Un suflet omogen, stabilizat, învigorat de
contactul tonic cu realitatea. Nu era nevoie prin
străjerism ori alte aşezăminte similare să înveţi cu-
rajul unui popor care 1-a dovedit de atâtea ori, în
atâtea împrejurări, dar era nevoie să H disciplinezi,
să-1 orientezi, să-1 prefaci într'o virtute activă, dintr'o
foiţă adeseori negativă şi anarhică. Iar fapta aceasta
s'a îndeplinit hi timp neaşteptat de .scurt, prin aceeaşi
voinţă care a dat altă îaţu. şi suflu culturii româneşti,
«Tinereţea lui Carol al 11-lea—scrise profesorul Ni-
oolae lorga, a crescut acolo unde nai, prea deprinşi
cu cele reale, n'am mai putut spera. El şi-a dat seama
de virtuţile ce se cuprind în două domenii cu totul
iieexplonite sufleteşte, dar pJine de adevărate comori:
copiii din şcoli şi lninea dela sate. Cei dintâi consi-
deraţi numai sul) raportul lecţiei învăţate, a notei şi
a examenului: biicheri reuşiţi şi buclieri nereuşiţi,

u vonvon MIMAI şi COLEGII SĂI DE CLASA.

Ceilalţi lăsaţi în grija agenţilor electorali. Şi sprijinit
pe un număr de oameni cu voinţa tare, Regele a do-
vedit şi celui mai îndărătnic tăgăduitor, că din ma-
teriale cu totul nouă se poate face altă Românie,
care an de an creşte şi se întăreşte, sigură de viitor.
Aceşti cercetaşi pe cari i-a avut în seamă ca Prinţ,
aceşti străjeri, mai mari şi mai mititei, aceşti pre-
militari cari aveau în ochi la defilare acea furie a
ostaşului pe care o admira Gcethe la veteranii cari
ieşeau, sumbri, din Maienţa, toţi aceştia vin dela fru-
moasa încredere a Suveranului. In acelaşi ritm nou,
erau şt cuvintele de o caldă elocvenţă pe care le-a
rostit liber Regele, ştiind să unească în ele tonul
părintelui cu mândria Domnului. Dintr'însele lipsea
tm lucra: reclamarea dreptului ce se cuvine creato-
rului acestei opere. Se cuvine ca noi să îndeplinim
această lipsă, melinându-ue cu gratitudine cui a avut
deeiziunea de a începe şi fericirea de a vedea opera
realizată ».

Dacă profeţiile pentru viaţa individuală sunt im-
posibile, ele se dovedesc mult mai valabile pentru
desfăşurarea orientărilor colective, Fenomenele so-
ciale, ca şi cele fizice, urmează câteva legi invaria-
bile.. B o axiomă banală, că societatea se întemeiază
pe instincte şi pe obiceiuri, uu pe idei.. A descifra
aceste instincte, a folosi obiceiurile, a le disciplina,
din complexul de elemente care alcătueşte persona-
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litatea tmui popor, a alege pe cele mai prielnice favo-
ri^âudu-le ca să capete o influenţii covârşitoare şi să
anihileze acţiunea, celorlalte; aceasta se numeşte a
pregăti.viitorul printr1 o metodă realistă. Aceasta se
înfăptueşte acum prin străjerism, sădind în sufletul
tineretului o credinţă/ .eroindu-i nonne de disciplină
lăuntrică şi exterioară, respectul unei autorităţi mo-
rale" şi materiale, nu numai ascultată, ci şi nediscu-
tată. Câteva principii limpezi şi distincte, vor înlocui
turburarea himericelor abstracţii în care s'au format
generaţiile precedente. Scepticul diletantism eu rădă-
cini în rafturile bibliotecii, va ceda unui realism ener-
getic. Copiii şi adolescenţii de astăzi, cu asemenea
formaţie la vârsta cea mai impresionabilă, vor alcătui
ţara de mâine cu respectivii săi conducători de mâine,
Nu e. greu a lămuri de pe acum cum va fi acea ţară
şi cum vor fi. acei. oameni, cari pe drept cuvânt vor
purta numele generaţiei Car ol al 11-lea.

OŞTIREA ŞI ARMAMENTUL

Morţii răsboiului au dat ţârii tot ce
puteau da. Viaţa. Au lăsat urmaşilor
o sacră dar grea moştenire, primejduită
nu odată de duhul desordinei, de rutină
sau de inerţie, de tot ce regimul politicii
de partid cu zădărnicia discursurilor
parlamentare şi cu desbinul campaniilor
electorale, constituia un obstacol pentru
o temeinică pregătire a oştirii.

Se cuvine subliniat întru absolvirea
partidelor politice de alte păcate, că
măcar pe acest tărâm a existat întot-
deauna un sincer deşi inoperant consens,
Principial n'au fost precupeţite jertfele
pentru armată. Ne-am aflat cruţaţi de
himericul delir al pacifismului şi al des-
armărilor. Dar atât nu era destul.
Bugetul ţării în veşnic desecliilibru,
devorat de sinecurism, nu rezerva ar-
matei nici pe sfert decât cereau nevoile
cele mai urgente. La 8 Iunie 1930, câud
Regele Carol al II-lea depunea jură-
mântul, găsise o armată demoralizată de
sărăcia echipamentului şi armamentului,
cu sentimentul inferiorităţii faţă de oşti-
rile celor mai pacifiste puteri, care parau
răsboiul utilând soldatul. O galvanizare
a moralului s'a produs în primele orc,.
numai prin conştiinţa armatei că i?i-a
recăpătat comandantul firesc -Reazărmil
material s'a închegat însă mai încet, mai
târziu, după o mult mai anevoioasa
luptă cu rezistenţa oamenilor, a siste-
mului, a condiţiilor create de rutina
oamenilor şi a sistemului. Iu ordinele t'le
zi, în mesajiile Tronului la deschiderea
sesiunilor legiuitoare, grija Suveranului
pentru armată se vădea ca întâia poruncă
a vremii. Guvernele erau de acord, dar
se mărturiseau incapabile de o sforţare
efectivă. A fost nevoie de afirmarea
unei voinţe neînduplecate, pentru 11
sgudui această inerţie.

De două ori, la două încheieri de manevre, M. >Sa
Regele Carol al II-lea a făcut pomenire despre aceste
strădanii şi îndoielile cu care au fost întâmpinate.
Odată, după manevrele din toamna anului 1935:

«Acum patru ani, la manevrele care s'au ţintit în
împrejurimile Romanului, am luat faţă de oştirea
Mea un angajament solemn: de a veghea fără odihna
la remtârirea şi reînannarea ei. Am ştiut, când am
pronunţat aceste cuvinte, ce sarcina enormă am luat.
pe umerii Mei. Dar am făcut-o cu deplina conştiinţă,
am făeut-o mânat de o dragoste neţărmuită pentru
oştire şi pentru Ţara Mea şi sunt h'otărît şi astăzi,
trecând peste, orice piedici şi peste orice greutăţi, să
duc această făgăduinţă la bun sfârşit».

Iar a doua oară, după manevrele regale din regiunea
lugojului, în Banat, M. Sa Regele Carol al II-lea,
stărue mai apăsat asupra acestor obstacole, cu mul-
ţumirea că în anul acela, 1936, ele erau în bună.
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parte biruite; «Au trecut câţiva ani de când mi-am
luat faţă de oştirea Mea un angajament şi anume
acela că oştirea românească va îi întărită, Ştiu că,
după pronunţarea acestor cuvinte, pe feţele multora,
poate chiar în sufletele multora, au fost surâsuri de
îndoială, Nu cred că s'au îndoit de cuvântul Meu,
dar cred că s'au îndoit de posibilitatea realizării
acestei făgăduinţe. Manevrele diu anul acesta au
putut să arate tuturor că acolo unde este liotărîre,
este şi îndeplinire, şi această făgăduinţă pe care am
luat-o cu ocazia manevrelor dela Roman, astăzi sunt
i'ericit că pot începe a-uti descărca inima în faţa
oştirii Mele, arâtându-i că a început să se îndepli-
nească. Ştiu că acest început a cerut ţării Mele un
efort care a-
tinge aproape
limita, dar ştiu
că poporul ro-
mân este un
popor care a
fost totdeauna
conştient că se
poate bizui pe
o oştire de os-
taşi dar şi pe
o oştire care
să aibă, pentru
trebuinţele ră-
sboiului, sculele
ce-i t r e b u e s c .
Efortul şi înde-
plinirea nu sunt
decatla început,
dar aşa cum au
început vă pot
asigura astăzi
că se vor urma
pe aceeaşi cale
şi cu un ritm
iuţit,., înfăţi-
şarea trupei care este baza însăşi a oştirii noastre,
şi care, chiar după câteva zile de eforturi, care au fost
îngreunate de o vreme neprielnică, s'a prezintat în
chipul cum s'a prezintat la parada de azi dimi-
neaţă, ne poate da cea mai desăvârşită încredere în
acest material supra-uman care este ţăranul român »,

.Străbate îucăodată, ca în toate rostirile regeşti,
satisfacţia programului realizat cu tenacitate, cuce-
rind terenul tranşee cu tranşee, transformând făgă-
duiala îutr'o datorie, Moralul corpului ofiţeresc, ţinuta
trupei, hrana trupei, disciplina, uniformele, arma-
mentul, unităţile modernizate şi motorizate, alcătuesc
astăzi un reconfortant contrast cu oropsita oştire din
epoca Regenţei care-şi primea comandantul tânăr,
în straie ponosite, cu glasul împuţinat de sgârcitele
raţii ale cazărmii, A renăscut o armată părăsită până
atunci în umbră. Ameninţarea hotarelor nu mai tre-
zeşte neliniştea de acum câţiva ani. Iar grija aceasta
statornică, a dat atât de hotărîtoare roade, fiindcă
la solicitudinea unui Rege pentru armata Sa, se
adăoga o legătură sufletească de altă natură, o iden-
tificare cu spiritul de corp, după cum reiese din miş-
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cătoruî cuvânt camaraderesc, rostit la sărbătorirea
a douăzeci de ani dela înfiinţarea corpului Vânăto-
rilor de Munte: « Trebue sa mărturisesc că în aceste
clipe când găsesc din nou întruniţi în jurul meu pe
vechii vânători de munte, de acum douăzeci de ani,
mă simt cuprins de o nesfârşită emoţie — o emoţie
care este produsă de atâtea şi atâtea amintiri! Prima
emoţie care mă stăpâneşte, o am gândind la acei
camarazi ai noştri, cari s'au jertfit pe înălţimile dela
Cireşoaia şi împrejurimile Târgului-Ocna, tineri plini
de avânt cari au căzut ca adevăraţi ostaşi legendari
din timpurile străvechi.,. A doua emoţie, o simt
când mă gândesc la trupele acelea glorioase şi la acel
Batalion, care sub comanda actualului general Bădu-

lescu, trecând
• • •• peste orice or-

din şi raţiune,
a ştiut să resta-
bilească, prir-
tr'o iscusinţă
desăvârşită, o
situaţiune soco-
tită ca disperata
laMarele Cartier
General, Astăzi,
când văd flu-
turând pe d n -
pelul aces tui
batalionordiuul
Mihai Viteazul,
pot cu mândrie
să afirm că el a
fost un desă-
vârşitmerit câş-
tigat, căci acest
prini-batalion
de Vânători de
Munte a ştiut
să facă o nebu-
nie, dar afăcut-o

cu conştiinţă şi avânt şi a reuşit — iar îu
răsboiu, orice nebunie de acest fel care reuşeşte,
a fost şi va fi admisă. A treia emoţie mă cuprinde,
când văd lângă Mine pe aceia pe cari ani avut
plăcerea de a-i comanda, Plecat dela Batalion şi
urcând până la comanda de Corp de armată,
graţie acestui spirit mi-am făcut şcoala Mea de ostaş, , .
Astăzi, când nu am numai grija trupelor de munte,
ci grija întregei oştiri şi a ţării, sunt bucuros a vedea
că sufletul ce s'a clădit în 1916 a ştiut, din generaţie
în generaţie, să se păstreze şi să se învioreze până
astăzi în acest corp de elită care a moştenit adevărata
tradiţie a Vânătorilor de Munte». Ostaş prin pre-
destinare, prin temperament, prin educaţie, fostul
sublocotenent înălţat în grad la 3 Octomvrie 1909,
fostul comandant de batalion al Vânătorilor de Munte
din 1916, era în măsură să cunoască spiritul armatei
şi nevoile armatei din trăirea lor directă, intimă,
parcursă de jos în sus pe toate treptele ierarhice;
din acea suprapunere succesivă a experienţelor de
fiecare zi, ce nu mai îuşală ochiul după aparenţe.
A fost o binecuvântată datină a Casei noastre dom-

ttRTÎAZA,
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nir.o.are, şi n'o găsim nicăiri mai just tălmăcită, decât
în cuvintele pe care M. Sa Regele Carol al II-lea le
adresa fiului Său, Marele Voevod Minai, la înălţarea
în gradul de sublocotenent,

<i Astăzi, prin încorporarea ta în acest viteaz bata-
lion al Vânătorilor de Munte, Îndeplineşti un act care
este strâns legat de tradiţia Casei noastre domnitoare.
Strămoşii uoştii au crezut — .şi bine au crezut — că
legând din adolescenţă pe fiii lor cu oastea lor, în-
cheagă, prima şi poate cea mai trainica legătură între
ei şi Naţiune. Oastea este în Stat organismul care
deşi înseninează o elită, constitue totuşi cea mai
desăvârşită şcoală de egalitate. Ku de unde ai pornit
înseamnă ceva, ci unde, plin metodele tale şi râvna,
ta,--ai ajuns,

Chiar dela cristelniţă ai fost sortit să fii al armatei,
căci pe lângă naşii de sânge regesc, i-ai avut şi pe
aceşti falnici soldaţi ai trupelor de munte, care din
leagăn te-au iubit şi ţi-au stat de pază.

îmbrăcând în această clipă solemnă haina de
ofiţer, după ce cu ştiinţă şi diagoste ai început 5ă-ţi
însuşeşti învăţămintele ostăşeşti, îmbraci nu o hla-
midă sărbătorească, ci o zea a credinţei şi a datoriei..,
Intri în oştirea României nu ca o cinste făcută ei,
ci ca o cinste făcută ţie, cinste de care, în fiecare
clipă a vieţii, trebue să te arăţi demn. Oştirea este
una din marile şcoli ale naţiunii şi acestei şcoli a
tuturor fiilor Ţării te încredinţez astă zi cu dragoste
şi încredere, Pentru vinul a cărei menire va fi de a
cârimu oamenii, nu există şcoală mai înaltă şi mai
pilduitoare... ».

Brâu cuvintele unui părinte. Erau şi un îndreptar
monarhic. Prin prisma loi.se luminează concepţia M.
Sale Regelui Carol al II-lea despre armată şi rolul său,
grija purtată pentru înzestrarea oştirii şi pentru în-
treţinerea unui moral cristalin, rece.şi pur, neîntinat

de pasiunile care învrăjbeau ţara prin virusul poli-
ticei de partid. Cu toate nenumăratele crize de gu-
vern, cu toate crizele economice şi financiare, primii
opt ani din domnia M. Sale Regelui Oarol al Il-tea,
se soldează cu o desăvârşită primenire morală şi ma-
terială a oştirii, cu utilarea şi modernizarea unită-
ţilor, cu o înarmare care va pune zid de fier hota-
relor, la cea dintâi chemare. După această operă
înfăptuită, era în drept sa rostească în cel mai îm-
păcat cuget, la sfinţirea Arcului de Triumf: Pavăză,
cum nu e alta a unităţii şi integrităţii naţionale,
către ea nu trebue să meargă numai vorbele noastre
de dragoste, dar şi toată munca noastră, spre a o
face un instrument puternic şi credincios, adevărat
zid de hotar, de care să se sfarme încercările duşmane.
România care şi-a văzut îndeplinit cu atâtea jertfe
visul secular, ştie ceea ce vrea să zică uu răsboiu.
De aceea vrea o oştire puternică, care să fie păzitoare-a
păcii, dar şi păzitoarea neadormită a neştirbirii lio-
tarelor, Am luptat cu credinţă şi am biruit cu jertfa
intereselor noastre individuale. Această jertfă nu a'a
sfârşit cu împlinirea primului ţel al luptei, ci ea tre-
bue să continue, ca să îndeplinească unitatea sufle-
tească a tuturor forţelor pentru cucerirea ţelurilor
de mâine: prosperitatea şi întărirea României, Acela
ce va trece pe lângă acest Arc de Triumf, să se gân-
dească, că dacă reprezintă comemorarea gloriei ro-
mâneşti, el are la temelie oasele acelora cari au crenut
şi s'aii jertfit şi că, dacă aceste pietre ar avea glas,
ar striga:

Trecâtorule, gândeşte-te la jertfa celor căzufi\ Ce
faci tu pentru întărirea şi consolidarea Patriei tale?

Doresc ca puţini să fie aceia cari auzind acel
glas, să-şi ascundă faţa zicând: M'am gândit numai
la rninet

O! Pietre scumpe, amintitoare de ceasuri de
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vitejie, amintire a crezului şi a speranţei neamului,
staţi veşnic de veghe şi spuneţi tuturora că numai
cu credinţă şi jertfe pentru interesul obştesc, se poate
înfăptui ceva pe acest pământ».

M. Sa Regele Carol al ÎI-3ea, avea temeinic cuvânt
să rostească asemenea îndemn, după ce a primit defi-
larea trupelor în pas cadenţat de paradă; defilarea
oştirii înviată prin voinţa, prin veghea, prin strădania
sa. Dar dintre toţi
sfetnicii din juru-i,
nu pare să-şi fi as-
cuns nimeni faţa,
zicând cu amară că-
inţă .'«Doamne, ni'anj
gândit numai la
mine! o. Poatefiindcă
toţi îşi mai găseau
o scuză şi o con-
solare. Se mai gân-
diseră şi IEI partid.

BISERICA ŞI GOS-
PODĂRIA. ALTE

ÎNFĂPTUIRI

Toţi doctr inar i i
monarhici, mobili-
zând argumente din
cele mai diverse do-
menii, socotesc in-
dispensabil pactu l
între Tron şi Bise-
rică, pentru o mai
deplină conlucrare
întru binele temporal
al popoarelor. Chiar
Charles Maur ras,
acest consilier tehnic
sil unui monarh fan-
tomatic, mil i tând
pentru un sistem ex-
perimental de poli-
tică monarhică fără
teren de experienţă,
îşi birueşte rezis-
tenţa structurală la
spiritul creştin, Ad-
mite utilizarea cre-
dinţei şi a bisericei,
ca forţe tutelare care
apără poporul de nihilism social. Pentru dânsul, ca şi
pentru Renan, religia este organizaţia devotamentului.
•Ca atare e un instrument de dominaţie asupra suflete-
lor, făcând cetăţeanul mai docil, mai răbdător, mai pu-
ţin neliniştit. Iar pe acest plan social, religia propovă-
duind virtuţile utile: caritatea, resemnarea, sacrificiul,
smerenia, iubirea, solidaritatea, contiibueşte la apro-
pierea claselor şi deci la unitatea forţelor naţionale.

Argumentări reci, străine de noi, de prisos pentru
tm popor a cărei fiinţă e di a veac confundată cu cre-
dinţa. «In religia ortodoxă —spune undeva istoricul
N. lorga—-vedem cea mai veche tradiţie neîntre-
îuptă de ideal uman, cea mai venerabilă tradiţie
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naţională, cea mai largă convieţuire între ai noştri,
Prin ea suntem contemporanii martirilor, prin ea
vorbim. cu strămoşii în graiul lor, prin ea suntem
fraţi în soluţia plină de speranţă a celor mai grozave
probleme, ferindu-ne astfel de semeţia, ca şi de umi-
linţa gândului. Şi nimeni nu se atinge de colţul de
suflet al rugăciunii, în care putem vorbi de-a-dreptul
şi drept Voinţei prin care sunt toate cele ce ne încon-

joară şi în ele, noi».
Dacă pentru Apus,
istoria modernă i se
pare unui Jacques
Maritain, numai suc-
cesiunea diferitelor
faze de agonie şi
moarte a creştinis-
mului, ceea ce şi

•acolo e fără îude-
ială exagerat; noi am
fost cruţaţi de o ase-
menea cufundare în
apostasie, Credinţa
a rămas neştirbită.
'Poate ameninţată pe
alocuri de excres-
ceufe eretice, dar
neştirbită în fond.
Iî legământul cel
mai viu al prezen-
tului, cu trecutul
vechilor vlădici şi
voevozi, cu veacurile
smeriţilor ctitori, cu
acei monahi singu-
ratici care în chiliile
lor păstrându-ne «le-
gea », ne aprindeau
şi cele dintâi luminiţi
de cultură.

M. Sa Regele Carol
al II-lea, întâiu]
nostru rege născut şi
crescut în aceasta
credinţă a străbu-
nilor voevozi, mi
făcea decât să lege
un fir întrerupt al
tradiţiei din biserica
românească, atunci

când o îndemna atât de stăruitor să păşească în veac,
să lucreze asupra socialului şi naţionalului. Chilia nu e
anticamera groapei, un adăpost pentru izolarea mo-
nahală de sufletul şi de viaţa populară, ci după o
mai veche rânduială a trecutului nostru a fost întot-
deauna un izvor de energie revărsat asupra lumii
dinafară. Vlădici şi călugări cărturari, tălmăcitori ele
texte sfinte şi profane, scriitori de cronici, întemeie-
tori de tiparniţe, ctitori şi gospodari de aşezăminte
spitaliceşti, de şcoli, de aziluri; vlădici, preoţi şi călu-
gări cu rol activ şi fruntaş în redeşteptarea noastră
naţională. Aceştia înfăţişează trecutul. Şi pentru a
urma drumul deschis de asemenea înaintaşi adormiţi

(1937)
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în veac, au sunat toate îndreptările regale, cu prilejul
învestirilor de Mitropoliţi şi Episcopi,

« De când Christos a clădit cu sângele său răscum-
părător al păcatelor, biserica sa, faptul de a fi păstorul
unei turme de credincioşi a fost o sarcină plină de
griji şi de bucurii/ rostea M. Sa Regele Carol al
Il-lea la învestirea Episcopilor de Huşi şi Caransebeş.
In zilele de azi, când credinţa e bătută de atâtea
valuri ale nebuniei, păstorul trebue să aibă mult mai
multă grijă şi mult mai puţine bucurii. Viaţa de
acum, mai puţin contemplativă, mai intensă, mai
plină de grijile lumeşti ce le întâlnim în fiecare clipă,
face ca rolul episcopilor să fie covârşitor.,. Păstorii
bisericii trebue să facă din ea un lucru viu. Credinţa
nu stă oblojită, numai în cele patru aiduri ale bise-
ricei, ci în sufletul fiecăruia. Aveţi grija acestor su-
flete, doritoare de pace, doritoare de bine, Trebue
sa arătaţi cât de vie trebue să sune în inima fiecăruia,
puterea mântuitoare a credinţei. Poporul nostru, care
atfiiea veacuri a confundat noţiunea de Patrie cu acea
a credinţei, va pricepe uşor cât reazărn poate găsi în
credinţa cu adânci pătrunderi în fiinţa fiecăruia...
Credinţa strămoşească, ca să devie din nou adevărat
mântuitoare, ca să devie sprijinul de toate zilele al
poporului nostru, trebue sâ depăşească zidurile bise-
ricilor clădite de om, sâ pătrundă în cele mai trufaşe
palate ca şi în cele mai umile colibe, şi acolo să se
cuibărească puternic, în acea biserică clădită de Dum-

'.•neieu: inima oamenilor ».

Episcopul din Scaunul Huşilor, îi aminteşte apoi
pilda înaintaşilor: marele Dosofteiu şi Veniamiii
Costache. Altădată, la învestirea Episcopului de Ce-
tatea-Albă şi Ismail, aminteşte ca Eparhia aceasta
stă la temelia bisericeî Moldovei, fiindcă din Cetatea-
Albă, la anul 1401, a pornit Iosif, din neamul Mitşa-
tinilor, casă devie mitropolit al Sucevei. I,a învestirea
Mitropolitului Moldovei şi Sucevei, Nicodim, din nou
evocă rolul egumenilor din vremurile marilor voevozi,
al căror nume e legat nu numai de biserică, dar şi
de luptele pentru neam. « Menirea bisericei — rosteşte
la învestirea Mitropolitului Bucovinei — e o menire
creştină şi o menire naţională. Biserica noastră este
a lui Dumnezeu, dar şi a neamului», Adresându-se
episcopului nou învestit, de Arad, după îndemnurile
duhovniceşti, încă odată revine la grija pentru rostul
naţional al bisericei: «Pe urmă tot Prea Sfinţia T a
eşti păzitorul ţintirimului sfânt dela Ţebea. Sufletul
acestor strămoşi şi martiri să vie astăzi, în ziua când
te întăresc ca episcop al Aradului, Ineului şi Hăl-
magiului, să te însoţească pe drumul pe care păşeşti
şt să-ţi fie la orice clipă îndemn pentru mărirea nea-
mului». Tot cu acest prilej, condensează într'o for-
mulă rolul bisericii: « Operă creştinească şi operă.
naţională, opere deci strâns unite şl care se pot rezuma
într'uii cuvânt: românism t>.

Regenerată în acest spirit proaspăt, activ, biserica
noastră e din noii vie. Iar viaţa o datoreşte în covâr-
şitoare măsură M. Sale Regelui Carol al Il-lea, care
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dela început a restaurat rit-
mul domniei în vechea ei
matcă voevodală.

Grija pentru îndrumările
spiritrituale, n'a fost nicio-
dată accentuată însă în
detrimentul celorlalte reali-
tăţi aparţinând universului
material. Prin răsturnarea
condiţiilor de viaţă; prin
brusca noastră trecere dela
popor păstoresc şi agricol, la
forme de viaţă quasi-iudu-
striale şi artificial burgheze ;
prin administraţia minată
de politicianism dela origine,
cu oameni ai hatârului şi cu
legi care creau instituţii ne-
corespunzătoare stărilor de
fapt, gospodăria ţării a rămas
mereu în suferinţă. lipsea
iniţiativa, stabilitatea, con-
tinuitatea, responsabilita-
tea.

Ca la toate popoarele cu
un trecut patriarhal, moder-
nizate prin instituţii intro-
duse din alte ţări cu altă
evoluţie, s'a instalat un
regim biuiocratic, cu regule
fixe, cu proceduri obligatorii;
o rutină paralizantă. Exem-
plul cel mai tipic a fost şi
Tămâne Rusia, sub vechiul
şi chiar sub actualul regim.
(L'Alicim Regitne et la Ri-
vohttion ntsses par Boris
Nolde), Soarta noastră nu a
fost prea diferită, Aceleaşi
cauze produc aceleaşi efecte.
Iar efectele ne-au întârziat
cu o jumătate de veac,
tocmai fiindcă exista adesea
iluzia că am putea sări îna-
inte peste o jumătate de
veac.

Domnia M. Sale Regelui
Carol al II-lea, a introdus în
gospodărie câteva norme rea-
liste, aplicate la fireştile
noastre nevoi şi evoluţii,
dela sine înţeles atât cât
îngăduia regimul politic de
partid, Starea sanitară a
ţării a intrat sub directa sa
oblăduire. Refacerea capitalei
după un plan .urbanistic tot
se datoreşte şi unei de

îl, S. REGBkE CAROL ir, DEFII,torD IN PATA
REGELUI AI,BXANDRU AI, JUGOSLAVIBI, 1933

iniţiativei regale
aproape supravegheri,

Luna Bucureştilor, expoziţiile industriale, organizarea
Oficiului naţional de turism, refacerea şoselelor, inau-

gurarea unei politici a vi-
nului pentru a ocroti o ra-
mură de producţie lăsată la
anarhica voie a întâmplării,
fondul creat pentru ajutora-
rea aşezămintelor spitaliceşti,
planuri de sistematizare;
toate .au pornit din gândul
M. Sale Regelui Carol al
II-lea ori au fost însuşite
de Suveran, căpătând mimai
aşa sorţi de înfăptuire, în
nestabilitatea guvernelor fără
principii de continuitate şi
în inerţia aparatului admini-
strativ încremenit în rutină.
Dela codul penal, care-i poar-
tă numele, până la un pod
ori şcoală primară de sat, un
stadion sportiv ori Cetatea
Universitară, pretutindeni
spiritul său se află prezent,
sub o piatră de temelie,

. Duhul ctitoricesc al lui Brân-
coveanu s'a întrupat în al
treilea Rege al ţării, pentru
a-i zidi cu osârdie numai
aşezări de cultură.

AGONIA VIEŢII
DE PARTID

In contrast cu faptele şt
îndenmurile regeşti, care-
treptat schimbau astfel faţa.
şi sufletul ţării sub semnul,
duratei; partidele, oamenii
politici şi guvernele se mă-
cinau într'un tumult de
instincte, de pasiuni, de su-
pralicitări electorale, trăind
numai în prezentul imediat.
Vreme de opt ani evenimen-
tele vieţii noastre politice
s'au succedat perseverând
în acelaşi sistem de erori,
încât o greşeală devenea la
rândul său cauza unei de
neînlăturat greşeli viitoare,
pentru ca aceste cauze acu-
mulate în aceeaşi direcţie,
să producă după legile me-
canicei, o acceleraţie fatală.
O acceleraţie spre lichidarea-
ultimă.

Recapitularea cronologică
a evenimentelor e suficientă,
pentru a lămuri procesul de
destrămare. Interpretările

nu-şi mai au rost. Constituţia dela 27 Februarie
1938 a iost edictată de Rege"; primită de popor, ca.
o isbăvire în ceasul al unsprezecelea; pregătită rusă.
de partidele politice şi numai de ele.



964 ENCICLOPEDIA ROMANTICI

finanţe. I,a alegeri, guvernul s'a
sprijinit pe o coaliţiune de gm-
pâri, cu aportul cel mai important
din partea organizaţiilor liberale.
Cu 47% din voturi, coaliţia gu-
vernamentală obţinu 289, mandate
în Camera Deputaţilor, faţă de 98
mandate ale întregei opoziţii.

Se impunea rezolvarea datoriilor
agricole în primul rând. Iu aştep-
tarea unei soluţii definitive, s'a.
instituit un moratoriu (Decemvrie
1931). încasările bugetare erau înssl
atât de slabe, încât Statul începea
să nu mai facă faţa plăţii sala-
riilor. Pentru o ţară în cate do-
mină burghezia funcţionărească sau
burghezia ce-şi trage veniturile din
relaţia economică cu Statul, situaţia
devenea de o gravitate excepţio-
nală. Grija gospodăriei, încercările
de redresare pe un timp mai în-
delungat şi cu efecte târzii, treceau
pe al doilea plan. Epuizând toate

IA 8 Iunie 1930, domnia nouă începea în mijlociii expedientele, guvernul lorga-Argetoiautt s'a retras
unor rnaii speranţe populare. Rezistenţele partidelor (31 Mai 3932), deşi n'au lipsit priceperile şi bu-
politice au fost tot atâfc de mari. încercarea unui nevoinţele tehnicienilor. Mecanismul Statului cm
guvern de colaborate a tuturor acestor partide n'a însă prea viciat de moştenirea partidelor politice,
reuşit, zădărnicită făţiş de partidul, liberal, prin Din. nou nu isbuteşte formula N. Titulescu. Se
intrigi lăturalnice de toate celelalte, fiindcă nici propune un guvern de alegeri presidat de ^ Al.
unul nu voia să împartă puterea. Guvernul luliu Vaida-Voevod, alcătuit de naţional-ţărănişti şi de
Maniu a fost reinstalat deci, cu un caracter provi- ' fracţiunea liberală ruptă din partid în Iunie xţ)3O.
zoriu. Intre Rege şi piimul ministru se iveau diver- încercarea dă greş. Se formează un guvern naţional-
genţe de concepţie politică, iai cum nu-şi găseau ţărănist, presidat de Al. Vaida-Voevod. Alegerile dau

guvernului 40,3% din. voturi, cu 274 locuri îa CamerR;
opoziţia de toate nuanţele, obţine 113 mandate. I n

SISTR.UGATORUT. «KEGINA MĂRIA» I,A SERBARIJ/R MARINEI, <5 AUGUST iţ/37

deslegare, primul ministru s'a retras (Octomvrie
1930). Partidul naţional ţărănesc a continuat totuşi
a guverna sub preşidenţia profesorului G. Mironescu,
până atunci ministru de externe.
Greutăţile cârmuirii sporeau. Criza
economică, tot mai accentuată
aducea goluri în încasările sta-
tului. Agricultorii nu mai puteau
face faţa datoriilor şi cereau o
reducere a creanţelor. Partidiil se
afla împărţit.în grupări divergente.
In opinia publică se pronunţau
simptomatice curente împotriva;
partidelor politice. Şi cum situaţia
internă şi externă era fot mai
nelămurită, guvernul Mironescu
s'a jretras {Aprilie 1931), A urmat
o criză ministerială de aproape
două săptămâni, Un. record. Din
nou Suveranul recomandă potolirea
patimilor şi alcătuirea unui guvern
naţional; din. nou nu isbuteşte
înceicarea sub • preşidenţia lui N.
Titulescu, Ia fiinţa un guvern
de personalităţi în afară de partide,;
guvernul de tehnicieni, .presidat de
ţij-ofesorul 3SJ. Iprga, eu C. Arge-
toîanu, ministru.de interne şi de

locul guvernului de alegeri, depune jurământul tuv

UNITĂŢI AI,E SfAR.IN'EI UEGAT,I5 T,&
TN'PRIMUI/PIN S

R I E EAT,I5 T,& SURBĂRII,!?
TN'PRIMUI/PI.AN, SUBMARINUL j

1IAB.INRŢ, 15 AtTGUST 193?
DEIFINHI »
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definitiv, sub aceeaşi preşidenţie. Dar partidul dădea şef pe Dinu Brătianu;. guvernul era presidat
il-ţărănesc venise la guvern ruinat de adânci de Gh. Tătărăscu (5 Ianuarie 1934). Auspicii nepriel-

nice de guvernare, prin bicefalism. Totuşi, după înce-
putul şovăelnic, guvernul se consolidează şi durează,
în pofida fricţiunilor din diferite tabere.

In politica economică, partidul liberal, consecvent
tradiţiei sale, inaugurează o politică de degrevări a
capitalului mobiliar. Problema datoriilor agricole ca-
pătă o soluţie mai potrivită decât în legile anterioare
(7 Aprilie 1934). Echilibrul bugetar nu se reali?,a
însă, iar la vechile prevederi, se adăogau cerinţele

nod de înarmare, Anul
I935înseainuăo schim-
bare de concepţie şi
metoda. Politica de
degrevare e părăsita;
îi ia locul o politică de
strictă fiscalitate, ne-
popukră, dar menită
să dea roade, Anii agri-
coli se succedau cu o
recoltă mănoasă, criza
economicădiu întreaga
Iunie dădea îndărăt.
Bugetul se echilibra
treptat; începea lichi-
darea creanţelor rama-
se din vremurile de de-
ficit; pentru înarmări
nu s'a cruţat nici un
sacrificiu;: industriaşe
desvolta lipsită de cou-
curenţă pe piaţa in-
ternă.Neliniştea trecea
însă de pe planul fi-
nanciar şi economic,
pe cel intern şi extern.
Instalarea naţional-
socialismului în Ger-
mania, expediţia ita-
liană în Abisinia,
guvernarea frontului
popular în Franţa,
răsboiul civil în Spania,
bipolarizau acţiunea
politică spre extrema
dreaptă sau spre ex-
trema stângă. Politica

externă a ţării îşi denatura adevărata ei raţiune
de a fi: era interpretată în funcţie de aproprierea
ori depărtarea de regimul politic intern al ţărilor de
care ne apropiau ori ne depărtau interesele,. Prin
reflex, aceste apropieri sau îndepărtări aveau răsu-
net în politica noastră internă, stabilind confuzii pe
amândouă planurile. Reconstituirea guvernului G.
Tătărăscu, fără N. Titulescu la Ministerul de Externe
(29 August 1936) a mărit aceste confuzii. Şi fireşte,
ele au fost de îndată exploatate de partidele opo-
ziţiei, cu o înverşunare care a răcit încrederea multor
aliaţi. Beneficiind însă de o lungă durată, guvernul
G. Tătărăscu, a introdus oarecare continuitate în
gospodăria statului, a comunelor şi judeţelor. Câteva

nţe interne. După o vară sbuciumată, în care
ptt plata salariilor şi oarecare ordine financiară,
îşte «n conflict de politică externă, Conflictul
ocat de N. Titulescu — pe tema pactului de
dune cu Rusia Sovietică—şi duce la retra-
jrăbită a guvernului (17 Octomvrie 1933). Ur-
o încercare de reconstituire a aceluiaşi guvern
il-ţărănese, sub preşidenţia lui Iuliu Maniu,
titulescu ministru de externe. Imposibilitatea
laborare între
ă şi prim mini-

împiedicat o
ie de durată.
ă demisie şi Al,
Voevod rede-
prim ministru
anuarie 1933).
itica externă se
la Geneva un.
de organizare

i înţelegeri (16
uie 1933); se
uză la Londra
[ Iulie 1933) o
iţie care puir ca-
tarii de quasi-
.1 cu Rusia So-
,; se pune bazele
jerii balcanice ce
să fie semnată
.mu (9 Februarie
Aiml agricol cu
3tă îmbelşugată
junctvtra ecouo-
mondială, părea
lui oarecare des»
a în finanţele

Se revizueşte
.ii fiscal, se în-
. o întărire a
ilului şi o pri-
; a personalului;
oinent e vorba
ele lichidarea tre-
11. Dar statele
e luaseră măsuri

tricţie care au,restrâns debuşeele noastre; agri-
•a nu se putea reface neavâud unde plasa pro-
i; scăderea exportului pune problema datoriei
ie. Guvernul e atacat cu violenţă pentru îuchee-
ontractului de armament cu societatea cehă
la». Izbucnesc alte scandaluri de aceeaşi na-
In opinia publică se adânceşte curentul împo-
partidelor politice. Retragerea guvernului a de-
: inevitabilă, Se constitue un guvern liberal în
: cu I, G. Duca (14 Noemvrie.1933), Alegerile
.oului guvern 5 1 % din voturi la Cameră, cu 300
ate, reducând opoziţia la 87 locuri. Dar L G.
e răpus în gara Sinaia (29 Decemvrie 1933) şi

2, o alta era de frământări. Partidul liberal îşi

M. S, KKGTÎTJJ CAROr, II PRIMIND DRFItARUA TIlUpEl,OR
24 IA.NUARIF, 193S
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începuturi au dat roade. Rămân însă disproporţionate
cu suma eforturilor şi cu iritarea spiritelor mereu
crescândă. In interiorul partidului se dădeau lupte
surde pe situaţii şi persoane, nu pe ideologii. In afara
partidului, subteran, îşi făcea loc mişcarea ostilă
politicei de partid, care capta în special tineretul
şi avea răsunet în opinia publică prin proclamarea
energică a primatului naţional. Legile pentru ocro-
tirea elementului şi muncii naţionale, votate sub pre-
siunea acestor curente de opinie, rămâneau inope-
rante. Prin complicitatea tuturor guvernelor dela
xăsboiu încoace, ţara oferise o ospitalitate impru-
dentă refugiaţilor evrei din Rusia, din Polonia, din
Ungaria, în ultimii ani din Germania. Activi, solidari,
bucurându-se de credit, se încorporează întreprinde-
rilor vechi şi creează altele noui; în profesiile libere
concurează elementul naţional adesea pe baza unor
diplome de origină dubioasă. Guvernul nu ia nici o
măsură riguroasă. Apar listele personalului din între-
prinderile industriale şi comerciale care se bucură de
•iin regim favorizat şi utilizează totuşi în posturile de
răspundere, bine retribuite, elemente de provenienţă
recentă, ifltr'o mare proporţie paşaportari. Această
stare netăgăduită de fapt serveşte opiniei publice alte
argumente în, curentul ostil partidelor politice. Gu-
vernul G. Tătărăşcuisprăveşte printr'un abuz de
iluzii. Ignorând legfeft |sihologică elementară, verifi-
cată de atâtea ori, că alegătorul nu merge la urna
de vot pentru a ratifica tretutuli ci pentru a scompta.

viitorul, demisionează şi se reconstitue presidânct
noui alegeri (Decemvrie 1937). Rezultatul e c a t a -
strofal pentru guvern. Se afirmă numeric curentul
de opinie naţionalist, duşman vieţii politice de p a r t i d ,
întreţinut de o mistică ce impresionează imaginaţia
populară. E ultimul act al vieţii de partid. N i t

' slujeşte însă de avertisment partidelor. Iu a c e s t
ultim ceas, guvernul Octaviau Goga venit cu m a r i
intenţii reformatoare, dar prizonier al mentalităţii şi
obligaţiilor de partid, accentuiază atmosfera de epoca
prerevoluţionară. Măsurile de defensivă în favoarea
elementului autohton, lipsite de coordonare, exagerate
verbal m vederea apropiatelor alegeri, au îndoit r ă -
sunet în viaţa economică internă şi în relaţiile ex-
terne ale ţării. Rezultatul alegerilor se vesteşte i u -
doelnic. Partidele politice se bucurau anticipat d e
acest eşec, într'o ciudată frenezie a sinucigaşilor p r i n
persuasiune. Noul guvern, în sfârşit, naţional acesta,
stib.preşidenţia S. Sale Patriarhul Mirau (10 Februarie
1938), pune capăt vieţii de partid. Chemarea M. S .
Regelui Carol al II-lea către ţară, răsună ca o o s â n d ă
a.trecutului şi o eroică hotărîre de a salva vi i torul :

«Timp de 8 ani.Mi-am închinat toate gândurile ş i
toate sforţările Mele să cânnuesc (para. rezemâuclu-Mă
pe organizaţiile politice constituite.

Din cauza cerinţei de a dobândi un cât mai m a r e
număr de voturi, propaganda făcută cu prilejul dife-
ritelor alegeri, a adus o nesfârşită nelinişte şi t u r b u -
rare in viaţa şi sufletul poporului Meu,
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Această turbitrare sufletească s'a dovedit adânc
nătoare, săpând chiar fiinţa Neamului.
România trebue salvată şi sunt hotărît să o fac
îat de singurul şi veşnicul'Meu'gând: interesele'
natiente ale Patriei şi neprecupeţita ei întărire.
Voiu schimba deci această stare primejdioasă şi
1 păşi fără şovăială la o cât mai grabnică îndrep-
: a acestor stări.
Pentru aducerea la îndeplinire a acestui imperativ
onal, am alcătuit sub preşideuţia Patriarhului
nâtiiei, un guvern de oameni de răspundere, care
laţi de cel mai desăvârşit patriotism, descătuşaţi
1 de activitatea de partid, vor avea tot răgazul
i închine toate gândurile şi toată munca numai
îltti obştesc.
Acest gitven: va despoliticianiza viaţa admira-
tiva şi gospodărească a statului, va alcătui schim-
ile constituţionale care să corespundă nevoilor
i ale ţării şi năzuinţelor de astăzi a miei Românii
brebue să se întărească.
M'am hotărît să păşesc pe această nouă cale cu
ta energia şi convingerea că este scăparea Patriei
> fac mânat de acel sentiment de dragoste fără,
rgini pentru ţara Mea, pe caTe am fost chemat
j Cfinnttesc şi să o apăr prin graţia lui Dumnezeu
/binţa Naţională,
Sunt convins că această poruncă a timpului de
izi corespunde nu numai unei nevoi vădite, dar
îăzuinţei sufleteşti a tuturor iubitorilor de neam
loresc întărirea şi propăşirea Patriei, •
In timpuri grele, singurele mijloace eroice sunt
lea ce pot întări România şi salvarea ei este su-
ma noastră lege, pe care o voiu urma fără ezitare ».

NOUA CONSTITUŢIE
.Yecuiul era pecetluit. Noua aşezare a ţării a fost
iusâ învoirii poporului, cu proclamaţia a cărei
irins e o dojana pentru zilele de eri şi o înviora-
re nădejde pentru cele de mâine, O consemnăm
de-a'ntregvtl, ca prologul unui alt ciclu de domnie:
înfăţişez astăzi Poporului Meu Noua Constituţie

nită să aşeze temelii mai solide şi mai drepte Sta-
tti nostru şi să îndrttmeze viaţa obştească pe o
e mai sigură, mai libera şi mai sănătoasă.
Plin această nouă Constituţie se proclamă hotărît
âietatea Naţiunii române care prin jertfele şi cre-
iţa sa a creiat Statul nostru naţional.
Se statornicesc şi se lămuresc mai bine datoriile şi
"pturile Cetăţenilor.
Se sporeşte autoritatea şi se întăreşte independenţa
ivernului.
Se reduce numărul Senatorilor şi Deputaţilor.
Se asigură o mai dreaptă reprezentare în Parla-
,'ntul 'ţarii a agricultorilor, 'a muncitorilor, a inte-
:tualilor şi a celorlalţi factori producătorii
Se prevăd garanţii şi se hotărăsc incompatibilităţi
?ere pentru membrii Parlamentului, aşa încât aleşii
iţiuuii să poată fi într'adevăr reprezentanţii şi ocro-
:orii nevoilor obşteşti.
Se aşează pe drumul îndeplinirii datoriei toţi sluji-
rii Ţării, ferindu-i de urmările primejdioase ale fră-
ântărilor politice,

Se prevăd pedepse aspre pentru răufăcători şi în
deosebi pentru cei vinovaţi de risipa avutului şi ba-
nului public, acesta fiind de azi înainte socotită drept
Crimă.
' Se institue un temeinic şi riguros control al avutului

şi cheltuelilor publice.
Se statornicesc drepturile ţărănimet pe pământul

ce-1 stăpâneşte prin expropriere.
Se acordă o mai largă şi dreaptă 2>articipore la

preţul concesiunii şi la redevenţa proprietarilor de
zăcăminte miniere expropiate de Stat.

Se asigură o egală îndreptăţire tuturor seminţiilor
de altă rasă aflătoare de veacuri pe pământul Ro-
mâniei întregite.

Prin aceste îndreptări atât de folositoare aduse legii
de temelie a Statutului Roman simt convins că se
chezăşueşte Poporului Meu putinţa de a se desvolţa
liber şi stăpân pe destinele lui, pe calea ordiuei, păcii
şi a propăşirii».

Iu toate avatariile constituţionaslismului nostru,
se menţinuse o singură constantă: fascinaţia ideilor
şi reformelor apusene, fetişismul formulelor general
admise într'o lume cu evoluţii deosebite şi determi-
nate de alte condiţii istorice, etnice, geografice, eco-
nomice, sociale, morale şi tradiţionale. Am adoptat
prin parlamentarism doctrinele, dezideratele şi zestrea
ideologică a unei revoluţii burgheze, cea (lin 1789,
fără să avem propriu zis o burghezie.

Viaţa noastră- politică a pătimit de această me-
teahnă iniţială. Iar păcatul originar şi-a ramificat
zona de acţiune în toate domeniile: în cultură, în
civilizaţie, în economia naţională, în administraţie,
într'o superstructura hibridă care nu se ajusta fon-
dului, conţinutului, realităţilor ce ne vin mai de de-
parte şi mai din adânc.

Pe acest plan istoria politicii interne, a culturii şi
a civilizaţiei noastre, se confundă de un veac încoace.
Şi e semnificativ că odată cu intrarea României în
straiul silnic, neajustat pe timp, al acestui constitu-
ţionalism factice de import, a luat fiinţă în chip
automat şi junimismul cu tot ce politic şi cultural
a reprezintat ca o energică reacţie împotriva for-
melor găunoase, a simulacrului de oecidentalizare cu
orice preţ şi orice risc. Bvidenţa acestui cerc al Ju-
nimii, devenit partid, indiferent de rolul pe care 1-a
exercitat asupra politicii româneşti, dovedeşte că
vătămarea evoluţiei noastre a fost identificată la
vreme, Un complex de împrejurări, poate o vinovata
pasivitate, în orice caz un incurabil optimism cu nă-
dejdea în miracolele absurde, a împiedicat un popas
cu revizuirile de cuviinţă. Pleda oarecum pentru
orientarea însuşită şi continuată în virtutea inerţiei,
şi o lege a sincronismului. Toata Europa din a doua
jumătate a veacului trecut şi a primelor două decade
din veacul cel nou, descompunea şi recompune a
ideile de libertate şi de egalitate politică, îşi făurea
aşezăminte, legiuiri, personal politic, tradiţii consti-
tuţionale. Nu mai puteam rămâne în urmă. Eram
în pas cu vremea, deşi demult, nu mai eram în pas
cu noi, cu mersul nostru firesc.

Fără îndoială că nici spiritul cel mai negativ, na
s'ar încumeta să tăgăduiască înfăptuirile care aparţin.
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acestui regim. Unirea Principatelor mai întâi, secu-
larizarea averilor mănăstireşti şi prima împroprietă-
rire a ţăranilor, independenţa, regatul, unitatea na-
ţionali, împroprietărirea cea mare a obştei plngă-
reşti, s'au realizat de oamenii acestui regim, de Dom-
nitorii timpului cu sfetnici recrutaţi de tron din per-
sonalul acestui regim. Partidele politice au cunoscut
astfel o efemeră şi alternativă strălucire. Dedesubt,
însă, organismul politic şi instituţiile sale se aflau
atrofiate dela origină, fiindcă ideologiile, programele
şi instituţiile purtau pecetea importului, în ioc să
rezulte din funcţiuni lăuntrice după axioma biologică:
funcţia creează organul. Şi din asemenea, pricină, tot
ce s'a înfăptuit cerea o disproporţionată risipă de
energii, de experienţe şi de riscuri. Reformele pur-
cedeau. nu dela cunoaşterea nevoilor şi a condiţiilor
leale, ci erau demonstrate ca tot atâtea teoreme.
Ele veneau de multe ori sa debiliteze, dacă nu să
distrugă desăvârşit, întocmiri vecM, cu rădăcini în
trecut, în tradiţii şi în obiceiuri.

Populaţia rurală, covârşitoare ca număr, chemată
întâia oară să-şi manifeste suveranitatea naţională,
devenise prada eiectoralismuluL Partidele vechi îşi
modificau programele, luându-şi himerice angaja-
mente pe care de altfel alegătorul sătean nici nu le
cerea, Î uau fiinţă alte partide proaspete, întemeiate
exclusiv pe aceste închipuite, revendicări. Fabricau ţii
scrutinului schimbau psihologia ţării: temperamen-
talul bun simţ şi realismul care stătea la baza struc-
turii ţărăneşti. Omul politic, în acelaşi timp culpabil
şi victimă,: era prizonierul unui cerc vicios. Intro-
ducând sistemul supralicitărilor, ş'a văzut silit să se.
supraliciteze pe. sine, pentîti a tm lăsa întâietatea
concurentului. Chiar dacă angajamentele se evaporau
la guvernare, foloseaţi arme de şantaj opozîţiouist în
mâna adversarului. O degenerare a democraţiei,
amorfă şi atomică, sclavă numărului, a zădărnicit
astfel capacitatea de iniţiativă, de organizaţie şi de
acţiune.

Două exemple ilustrează elocvent această parali-
zantă tiranie a ordinului îiumeîic, a, miriapodului
electoral,

Reforma, agrară şi conversiunea datoriilor agricole.
Amândouă au fost dictate de nevoi imperioase, sociale
şi economice. Amândouă aii fost însă concepute, rea-
lizate şi aplicate exclusiv politic. Fiindcă libertatea
guvernelor era ipotecată de alegători, soluţiile pru-
dente, cu rezultate mai îndepărtate în timp, dar
sigure, s'au aflat înlăturate sub presiunea electora-
lului.. Proletarul agricol s'a pomenit înzestrat cu pă-
mânt de-vecij fără utilaj, fără capital, fată credit,
fără educaţia, necesară, fără plan de cultură, făta
seminţe selecţionate şi fără.mijloace deîumagazinare
şi de desfacere a recoltelor. De binefacerile împroprie-
tărim s'a xeshnţiţ. prea jnrţin, Atât de .puţin, încât
după scurta vreme a fost nevoie ele conversiunea
datoriilor agricole, care şî aceea, deviată dela intenţia
iniţială, a mers să slujească în prirmil rând clientela
politică, sordidă şi alimentară. Căci. între . aceste
puncte opuse au oscilat fără excepţie programele
peudulatorii ale tuturor guvernelor de partid: în
opoziţie, doctrine garantând libertăţi şi drepturi, pri-

matul muncii, revizuirea valorilor creatoare, ofensive
culturale, proclamând o stoică şi spontană biruire de
sine întru binele obştesc; la guvern, toate sofismele
volatilizându-se în faţa asaltului dat de partizani,
descoperind că este nevoie de autoritate, întronând
cesarismul administrativ, sacrificând binele public
interesului de partid, călcând constituţia şi rezervând,
clientelei politice o generoasă blagoslovire alimentară.

Vina nu era întotdeauna a oamenilor. Iţra a siste-
mului, a regimului. A schimba personalul, nu însemna.
a schimba ceva. Desinteieseirea poate fi peisoiinlS-
Nu e colectivă, Iar partidele politice alcătuiau cele
mai egoiste asociaţii, întemeiate pe exclusivism, (îtitwl.
poftelor un ton ideologic, confundând principiile- cu.
apetiturile, fiindcă această dogmă şi numai aceasta,
lega indivizi atât de deosebiţi ca origine, tempera-
ment, năzuinţi, pregătiri, stadii de evoluţie soci silă.

Oamenii de bună credinţă n'au lipsit. I-a alterat,
i-a anulat treptat mecanismul regimului. Mai târxiu.
s'au pomenit exaltând dela tribună cuvintele niari
în care nu mai credeau, dar care cândva le-au exaltat
cu adevărat tineieţele. Conducătorii partidelor, ade-
seori nu numai că nu puteau să facă nimic clin ceea
ce voiau să facă, ci săvârşeau exact contrariul, con-
strânşi la o duplicitate obligatorie şi involuntarii, din.
calcule electorale, din manevre oportuniste, cHu te-
roarea numerică a clientelei.

In timpul acesta bogăţiile au schimbat de stăpân,
provinciile de structură economică, generaţiile tinere
de aspiraţii, statele europene de mistică. Omul politic
schimba de partid cu o uşurinţă care nici nu SG mai
poate numi o vină, de vreme ce şi partidele schimbau,
vertiginos de program. In toiul campaniilor electo-
rale, pentru diferite «isme» se sfâşiaţi agenţii elec-
torali. In fond, examinate de aproape, aceste cuvinte
mt mai corespundeau nici unei realităţi, nu mai con-
ţineau nimic, se bucurau printr'un consens generat
de o valoare magică, o lozinca deşartă ca în orice-
societate tutelată de politică şi ca în orice politică.
subordonată frazei, formulei sonore, coardelor vocale.
Categoria cea mai întregită de cetăţeni, prin paradox,.
a rămas tocmai cea mai importantă sub raportul
numărului şi a valorilor de regenerare etnică, fiindcă.
era cea mai puţin pregătită, cea mai desarniEităj cea.
mai nou chemata la practica electorală, cea mai uşor
de ademenit şi cea mai de buna credinţă. Politiceşte,
cea rnai desinteresată. Alegătorii satului nu cereau
îndestulări individuale. Printr'o admirabilă solidari-
tate obştească, de altfel impusă de condiţiile speciale
de existenţă, aşteptau pe urma votului universal o
refacere a vieţii locale, o grijă gospodărească, in-
strucţie, educaţie, asistenţa şi aparatul economic pen-
tru a fructifica proprietatea ogorului. Şi cum pro-
prietatea rurală e o instituţie politică, un bun şi c>
lezervă naţională, cu acest titlu avea drept la pro-
tecţia satului, la consolidarea şi garanţiile de inte-
gritate, confruntându-se cu patrimoniul moral şi ma-
terial al ţării. Satul a fost svârlit pradă tiraniei locale,
pe mâna unor funcţionari prea zeloşi şi omnipotenţi,
creaturi ale partidului politic. Gospodăria rurala ră-
mâne cel mai penibil contrast al timpului cu făţninla
urbanisticei din capitală. Statistica analfabetismului
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e altă mustrare. Zavistia introdusa la sate de cam-
paniile electorale, se precizează ca singura realitate
care a lăsat într'adevăr urme, Triste urme 3 Sub
regimul vieţii de partid — clasele ocânnuitorilor poli-
tici, clase de consumatori — au tratat ţăranul ca pe
o vită ele producţie, fată. să-i îngădue putinţa de a
se ridica, de a-şi valorifica energiile şi însuşirile, de
a înnoda firul unei civilizaţii rurale în tradiţia popo-
rului şi în mediul natural de unde ani pornit.

Această trădare, căci trădare e, alegătorul ţăran
a pus-o-ţa inimă cu un fiu instinct, ca unul care singur
păstrează sufletul istoric, simbolic, al naţiei. A pier-
dut treptat mândria votului şi. încrederea în partidele
destituite de propria lor incapacitate. Statistica pro-
gresivă a voturilor neexprimate în ultimele alegeri,
e de cea mai usturătoare elocvenţă: 830.672 voturi
neexprimate 111 1928; 1,111.352 voturi neexprimate
în 1931; r.401,606 voturi neexprimate (mai mult de
o treime din totalul alegătorilor) în 1933.

Există nefericiri fertile. Prin saţietate, partidele
politice au pregătit o nouă formulă de viaţă, de
vreme ce remediile vechi nu mai aveau nici un efect
şi adânceau o stare haotică. Acel amurg, pe care
cărturarul Nicolae Iorga îl vedea încă din 1930,
lăsâudu-se asupra vieţii de partid, a încheiat im ciclu
în .seara zilei de 24 Februarie 1938, când 4,397.581
cetăţeni, peste capul partidelor, peste- programele
spulberate, au primit cu bună şi însufleţită învoire
noua aşezare a ţării.

Iar epitaful, anticipat şi acesta, al xmei asemeni
vieţi de partid cu tot ce a putut zădărnici din fireasca
noastră evoluţie, îl aflăm într'o notiţa din bâttiile
lui Fustei de Coulanges, publicată postum de Paul
Guiraud: « Dacă s'ar putea îiicliipui un popor întreg
iudele tai eindu-se cu politica, şi dacă dela cel dintâi
până la cel de pe urmă, dela cel mai luminat până
la cel mai ignorant, dela cel mai grijuliu pentru men-
ţinerea ituei stări actuale până la cel mai îndreptăţit
să: râvnească la răsturnarea ei, ar fi stăpâniţi de
mania de a discuta afacerile publice şi de a pune
mâna pe guvernare; dacă s'ar observa efectele pe
care această boală le produce în existenţa a mii de
fiinţe omeneşti; dacă s'ar calcula turburarea pe caxe
o aduce în fîeştece viaţă, ideile false pe care le intro-

duce în orice spirit, sentimentele perverse şi pasiunile
duşmănoase pe care le seamănă într'o mulţime de
suflete; dacă s'ar socoti timpul răpit muncii, discu-
ţiile, risipa de puteri, ruina prieteniilor şi crearea
amiciţiilor false şi a afecţiunilor care nu sunt decât
duşmănoase, pârele, distrugerea loialităţii, a încre-
derii, a siguranţei, a politeţei chiar, introducerea
prostului gust în vorbire, în stil, în artă, desbinarea
iremediabilă a societăţii, bănuiala, indisciplina, ener-
varea şi slăbirea unui popor, înfrângerile care nu sunt
decât o inevitabilă consecinţă, dispariţia adevăratului
patriotism şi chiar a adevăratului curaj, greşelile pe
care îatal fiecare partid trebue să le săvârşească rând
pe rând, pe măsură ce ajunge la putere în condiţii
întotdeauna aceleaşi, dezastrele şi preţul cu care tre-
buesc plătite; dacă se tine socoteală de toate acestea,
nimeni n'ar mai şovăi a spune despre o asemenea
boală că nu e cea mai funestă şi mai spăimoasă molimă
ce se poate abate asupra unui popor, că nu mai e
alta care să aducă mai crude loviri vieţii private şi
vieţii publice, existenţei materiale şi existenţei mo-
rale, conştiinţei şi inteligenţei, şi îutr'un cuvânt, că
niciodată n'a fost pe lumea aceasta 1111 despotism
care să poată face atâta rău »,

Fustei de Coulanges zugrăvea o molimă, o urgie,
care e pretutindeni şi oricând aceeaşi, îu afară tle
spaţiu şi de timp. Noi am trăit-o. Oglinda se potri-
veşte de-aidoma cu viaţa noastră politică, înăsprită
de zavistia din ultima vreme a partidelor ajunse la
paroxism, înainte de 24 Februarie 1938. Şi nu e o
întâmplare lipsită de tâlc, că recapitularea aceasta a
unor timpuri evoluate, ţintuite şi pecetluite în sicriul
istoriei, se sprijină pe mărturiile şi anticipările a doi
cărturari, de epoci, ţări şi climate spirituale deose-
bite, dar din aceeaşi'familie: istoricul Nicolae Iorga
şi istoricul Fustei de Coulauges. O. trăire istorică nu
se poate dispensa de învăţămintele şi avertismentele
Istoriei, fiindcă evenimentele istorice cu toate expe-
rienţele, consecinţele, desnodămintele lor, dacă 1111
sunt analoge, în orice caz sunt omologe. Numai par-
tidele politice, cu .simţul istoric decapitat, şi-au des-
cifrat în cronica Atenei, a Romei, a Rusiei, a Italiei,
a Germaniei, a Spaniei, a Portugaliei, propriul lui"
destin venind către ele.

C, p.



ROMÂNIA IN VIAŢA INTERNAŢIONALĂ

"••••-..,Viaţa internaţională a Sţaţelor se desfăşoară, în
timpul de faţă, sub semnul conceptului de cooperare,
de colaborare, între aceste <i agregate umane, şi anume
cele mai perfecte din câte a înregistrat istoria popoa-
relor )>, cum caracterizează organismele etatiste Pro-

. fesorul l/ouis l,e Fur dela Paris. Căci Statele sunt
privite în doctrina noului drept al ginţilor şi sunt
recunoscute în numeroase texte de drept pozitiv,
astăzi în vigoare, ca egale, ceea, ce firesc înseamnă
că ele trăiesc şi se mişcă pe un plan de coordonare
nu de subordonare ca în trecut, când nu lipseau pre-
tenţtuni tutelare, — şi ele erau adeseori recunoscute
juridiceşte, —ale unor Puteri asupra altora, ale unor
naţiuni asupra altora. Şi este atât de adânc împă-
mântenită astăzi în conştiinţa juridică obştească, —
factorul ce legitimează sau condamnă principiile şi
instituţiile dreptului popoarelor, — această egalitate a
Statelor, ce trebue desigur înţeleasă în primul rând
ca o egalitate juridică ce permite fiecărui Stat să
invoce în mod egal beneficiul şi protecţiunea drep-
tului internaţional, dar care trebue să aibă şi conse-
cinţe politice asemănătoare, încât încercările, adeseori
metodic organizate, de a o îndepărta din rolu-i de
idee călăuzitoare în raporturile internaţionale, au
întâmpinat totdeauna o puternică rezistenţă colec-
tivă. Şi ea s'a ridicat mai ales din partea Statelor
«cu interese limitate », după formula consacrată prin
tratatul dela Versaîlles, pentru a denumi Statele miei,
<le odinioară, cele mai uenumeroase din comunitatea
internaţională, Tvxpb'cabil este fenomenul acesta, căci
nu trebue uitat că întreg secolul al XlX-lea, — care
se termină, pentru istoria diplomatică, cu anul 1914,
— a fost dominat de lupta între cele doua politici
externe posibiie: hegemonia Marilor Puteri sau egali-
tatea Naţiunilor, şi că din această luptă, al cărei impre-
sionant început îl înseamnă Congresul dela Viena din
1815, —când Hardenberg se întreba cu cinism: «Ce
caută aci dreptul public ?», spre a primi acest răspuns
dela Talleyrand, susţinător al punctului de vedere al
celor mici: «Datorita lui, sunteţi aci», — a ieşit până
la sfârşit triumfătoare «egalitatea naţiunilor». Or,
tot ce se câştigă prin străduinţe şi lupte, se înca-
drează mai adânc în patrimoniul comun, juridic sau
politic, al naţiunilor.

Dar, Statele recunoscute egale şi independente,
suverane adică,— ceea ce le conferă o libertate de
mişcare, şi de acţiune, care să nu depăşească însă

limitele fixate de dreptul internaţional,—sunt mâ-
nate prin dinamismul vieţii lor spTe cooperare, spre
conlucrare, în domeniul internaţional, Ele sunt îndru-
mate spre această cale, dela care, chiar de ar voi, nu
s'ar putea îndepărta prea mult, prin atotputernicia
ce exercită fenomenul interes, — idee călăuzitoare a
politicii internaţionale, —• care face ca Statele să fie
obligate de a întreţine continui şi adeseori complexe
relaţiuni între ele, de diferite naturi; şi prin coman-
damentele solidarităţii dintre State, în care juris-
consultul-diplomat Politis vedea «una dintre cele
mai vii, şi nediscutabile realităţi ale timpului nostru»,
dar care în ultimii ani mai ales, trece printr'o atât de
gravă criză, încât s'a putut vorbi şi despre «pulveri-
zarea conceptului de solidaritate internaţională»
(Rene Girând). Şi instrumentele materiale prin care
se concretizează aceste multiple relaţiuni internaţio-
nale — cu atât mai numeroase cu cât este mai accen-
tuat fenomenul interdependenţei etatiste, — sunt tra-
tatele internaţionale, aceste acte juridice, de drept ai
ginţilor, bilaterale sau plurilaterale, ce crează obli-
gaţiuni şi drepturi zise derivate {secundare sau acce-
sorii) în limbajul doctrinii, pentru semnatari. Privite
ca aualoage contractelor, din dreptul privat, şi pre-
zentându-se juridîceşte, după opinia unui cercetător
contemporan, ca << o procedură constituţională după
care sunt create anumite norme juridice comune mai
multor state» (P. Chailley), tratatele sunt într'adevâr
un instrument atât de frecvent în manifestarea
de voinţă a Statului, încât cu drept cuvânt se poate
spune, că de stipulaţiile lor sunt legate, — şi acestea,
orice concepţie s'ar acredita asupra naturii juridice
a Statului, — o foarte întinsă, daca nu cea mai mare,
parte din viaţa sa,

Odată stabilite aceste adevăruri, este cazul de a
constata că diferit este locul şi rolul pe care un Stat
sau altul îl are în cadrul Comunităţii Internaţionale,
după cum, — deşi bucurâudu-se în mod egal de drep-
turi comune se recunosc astăzi tuturor Statelor ce se
pot încadra sub imperiul normei de drept al ginţilor,
anumite drepturi fundamentale, imprescriptibile şi
inalienabile, ca unele ce izvorăsc din însăşi fiinţa
Statului, — el a moştenit mai multe sau mai puţine
obligaţiuni internaţionale dela înaintaşi, după cum
mai desăvârşit sau mai puţin evoluat se găseşte sta-
tutul său juridic internaţional, după situaţia sa geo-
grafică sau economică, natura frontierelor sale, struc-
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tura etnică a populaţiei sale, misiunea sa istorică şi
de civilizaţie, în fine, sarcinile speciale ce apasă asupra
sa, în scopul conservării orclinei internaţionale în
fiinţă. I,a aceasta mai ales, se referea cunoscuta
« Declaraţie a drepturilor şi datoriilor naţiunilor ela-
borata de a Uniunea Juridică internaţională », datată
11 Noeravrie 1919, când definea. egalitatea Statelor
în aceşti termeni: «Statele sunt egale înaintea drep-
tului. Jîgalitatea de drept implică o egală cooperare
în reglementarea intereselor Comunităţii internaţio-
nale, ţăîS. a-i conferi va mod necesar, o egală parti-
cipare la constituirea şi funcţionarea organelor pre-

jpjjse--la..gestitaiea.__aceşţ2r interese ». ..-•-/"'
' 'Ori, dacă privim poziţia RomăniU'm. viaţa interna-
ţională, în lumina acestor factori, cu înlesnire se
desprinde Toiul ei important şi sĵ ecHic, Căci, deşi
încadrată juridiceşte în categoria « Puterilor cu inte-
rese limitate », contribuţia ei în domeniul promovării
pacifice a relaţiilor internaţionale, a organizării şi
funcţionării organismelor noui aLe vieţii Statelor —
instituite fie prin Pactul din 2S Iunie 1919, creator
al Societăţii Naţiunilor, fie prin tratatele de pace
din anii 1919—1920, fie prin tratatele speciale ulte-
rioare, — în funcţionarea apoi a diferitelor organe
prepuse la gerarea intereselor internaţionale, este
cu deosebire preţioasa. Dar unde se vede mai ales
rioua misiune istorică şi civilizatorie a Statului român

întregit, este mai ales în ideia călăuzitoare politici:
sale externe, nici odată desminţitâ dela «Unirea »
cea mare din 1918, — oricine a fost conducătorul
Departamentului Afacerilor Străine, oricare a îost
coloratura de partid a guvernului în funcţiune, —
care se poate sintetiza în această formulă: apărarea
şi consolidarea ordinei internaţionale în fiinţă, prin
respectarea şi onorarea tratatelor. De aci, caracterul
esenţial al angajamentelor sale internaţionale: compa-
tibilitate deplină între ele şi principiile Pactului So-
cietăţii Naţiunilor, acest document ce ambiţionearA
— cu toate crizele periodice prin care trece Instituţia
dela Geneva, cu toate scăderile şi lacunele sale — sS.
realizeze un minimum de organizare juridica si poli-
tică în domeniul internaţional; document înscris în.
capul tratatelor ultime de pace « ca un impresionant
al lor frontispiciu»,—şi plivit de comentatorii săi,
ca «o Chartă constituţională a nouii comunităţi Inter-
naţionale». (F. Larnaude). Compatibilitate 'deplină
apoi, cu comandamentele nouii concepţii diplomatice,
consacrate prin articolul 18 din Pact «diplomaţie
deschisă», la lumina zilei, nu « diplomaţie secreta »,
ca în trecut. Ceea ce face că este suficient a deschide
« Culegerea de Tratate » (Recueil des Traitda. . ,)
dela Geneva, spre a vedea, aproape la zi, stadiul
angajamentelor internaţionale ale României, spiritul
lor, preocupările şi obiectivul lor. Din toate acestea
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se poate afirma, că România apare în cadrul nouei
Comunităţi internaţionale, ca un Stat cu o excepţio-
nală conştiinţă, la guvernanţi şi în marea masă a
naţiunii, a drepturilor sale intangibile, dar şi a obli-
gaţiilor sale internaţionale; ca un Stat ce a depăşit
cit inulfc pe multe altele, în această privinţă, De aci,
câte odată, adoptarea în domeniul internaţional a
unor atitudini dăunătoare poate propriilor interese,
iu discordanţă cu anumite amintiri istorice şi legături
sufleteşti, — precum a fost de ex. aderarea la politica
de sancţiuni a Genevei contra Italiei, definită ca
agresor în răsboiul italo-abisinian, în Adunarea So-
cietăţii Naţiunilor din Octomvrie 1935, — dar porun-
cite de această regulă de bază, axiomă oarecum a
politicei externe, acum tradiţionale, a României: loia-
litatea faţă de angajamentele însuşite, ca Stat su-
veran, în exercitarea plenitudinii capacităţii sale juri-
dice internaţionale, onorarea semnăturii depuse pe un
act juridic internaţional, Nu odată a fost semnalată
această atitudine constantă a României în viaţa
internaţională, de cronicari nepărtinitori şi de ^ăr-
baţi de Stat străini, cu autoritate.

Stat pacific, constituit după seculare străduinţe
şi sacrificii,. în limitele sale fireşti — să nu uităm
această constatare ştiinţifică a marelui geograf
francez, Profesorul Em. De Martonne: «Statul
Român reuneşte aproape pe toţi Românii, între fron-

în rolul hisuşl al regelui biblic — ăitvadtt a

tiere oarecum ideale, în jurul acestei citadele Carpatice,
care a fost totdeauna inima naţiunii române», —
România ilustrează, astfel, prin poziţia sa în viaţa
internaţională, temeinicia acelui adevăr formulat în
secolul trecut de şcoala italiană de drept internaţional
(care numără autori de reputaţia Im Maneini, Car-
nazza-Amari, Erusa, Esperson, Pierantoni, Pasquale
Fiore, etc.); «Organizaţia Statelor pe naţionalităţi,
va însemna o garanţie a dreptului în domeniul rela-
ţiilor internaţionale. A adopta principiul naţionali-
tăţilar ca bază a dreptului, ar fi mijlocul cel mai înţe-
lept spre a aplana contestaţiile între State, calea cea
mai sigură spre a stabili între ele relaţiuni proprii
să uşureze desvoltarea pacifică a fiecărui popor».
Angajamentele internaţionale ale României, în aceste
aproape două decenii de când există noua ordine
internaţională, vădesc, într' adevăr, strânsa legătură
ce există între pacifismul constructiv şi principiul
naţionalităţilor, care comandă mai presus de orice,
astfel cum îl caracteriza odinioară ideologia wilso-
niană, « satisfacerea legitimelor revendicări naţionale,
bine definite». Ori România întregită este rezultatul
uneia dintre cele mai elocvente aplicaţiimi ale prin-
cipiului naţionalităţilor, care şi-a găsit concretizare
ta naţiunea română prin impresionante manifestări
din trecutul istoric şi din epoca întregirii Statului,
a voinţii colective; manifestări ce au pus Comunitatea
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Statelor în faţa unui fapt împlinit. Este, precum
remarcă un autor român «un exemplu de invincibilă
vitalitate a rasei, de expresie plastică a sistemului
naţionalităţilor şi a dreptului de auto-determinare »
(M, Antonescu).

TRANSFORMĂRILE STATUTULUI INTERNA-
ŢIONAL, JURIDIC ŞI POLITIC, IN FORMELE

DE STAT ALE NAŢIUNII ROMÂNE.

Dar misiunea actuală a Statului român în Comu-
nitatea internaţională, rolul pe care i l-am precizat,
de gardian al păcii şi garant al stărilor de lucruri din
Europa Centrală, consacrată prin tratatele de pace
dela sfârşitul răsboiului mondial, — din originele
căruia nu "poate fi ignorată alături de «o nepotolită
sete de cucerire» (B. Lavergne) şi o « nesoluţionată
chestiune a naţionalităţilor» (R. Johannet), — n u ar
putea fi complet înţeleasă şi cum se cuvine preţuită,
decât daca vom aminti, în linii cu totul generale,
rolul aproape asemănător, misiunea de istorie uni-
versală, pe care Ţările Române libere, — cu toate
vicisitudinile pe care le-a înregistrat evoluţia sta-
tutului lor juridic internaţional, — l-au avut îu
trecut. După cum, poziţia actuală însăşi a României
în viaţa internaţională, uu ar putea fi pe deplin des-
cifrată, şi tăria organizaţiei sale de Stat naţional
unitar, uu ar găsi suficientă explîcaţiune, decât prin.
evidenţiarea acelor împrejurări specifice naţiunii ro-
mâne, care au arătat în paginele istoriei umanităţii,
tăria indestructibilă a rasei, care au realizat treptat o
ameliorare a statutului internaţional al Ţărilor
Române, sau — în provinciile subjugate prin vitregia
vremurilor, — au afirmat o neînfrântă rezistenţă în
faţa metodicelor străduinţe oficiale de desnaţionali-
zare; ca şi prin arătarea preţioasei contribuţii pe care
naţiunea română prin evolnţia ei organică spre«Unirea
din 1859—1862 m a i întâiu, prin « Marea Unire » din
1918 mai apoi, a adus-o în desvoltarea principiului
naţional, a acestui principiu.care astăzi întegistrân-
du-şi triumful, a depăşit cu mult'—prin izbânda sa
în lupta cu celelalte principii, călăuzitoare în trecut
îu relaţiile internaţionale, ca principiul echilibrului
forţelor, al legitimităţii, etc. —ceea ce credea despre
el jurisconsultul german Bluntschli, care spunea în a
doua jumătate a secolului al XlX-lea: «principiul
naţional nu are importanţă decât în politica inter-
naţională, dar nu în dreptul public», devenind dela
1919, clacă nu jimdam&Uid însuşi al noului drept al
ginţilor, desigur un principiu de însemnătate covâr-
şitoare în această disciplină juridică, un principiu
diriguitor în această materie atât de importantă a
naşterii sau formaţiunii Statelor, a transformării lor
teritoriale şi a dispariţiei lor; (sau după mai ttoui
termeni de drept internaţional, adoptaţi de autori
contemporani, a începerii, modificărilor şi dispariţiei
competitiţei etatiste).

Evidenţiind aceste adevăruri istorico-juridice, vom
putea stărui asupra raportului de filiaţiune ce
exista între rolul de istorie universală al naţiunii
române din trecut şi cel de astăzi, între misiunea de
apărător al unor preţioase interese internaţionale, —
într'o vreme când Comunitatea de drept al ginţilor se

confunda cu Europa, — de către Ţările Române de--'
odinioară, de către România întregită, de astăzi când
această Comunitate internaţională şi-a lărgit cu mult
cadrele; apoi între situaţia de verificator al dreptului
de viaţa al naţiunilor mici, prin primejdioasa-i poziţie
geografică de '«naţiune-tampon » între imperialismele-
ce tindeau la stăpânirea Dunării-de-Jos, îu trecut,
şi de obstacol astăzi, în litpta de ideologii ce se poartă
pe plan internaţional, între Răsăritul Europei ţi &
bună parte din restul ei.

Intr1 adevăr, în trecutul lor istoric, Ţările Române
au fost îu ritmul preocupărilor Comunităţii Interna-
ţionale a timpului, au adus partea lor de participare
ia aceste preocupări, şi au contribuit la verificarea
temeiniciei sau caducităţii unor idei călăuzitoare în
familia Statelor de atunci, după cum, mat ales, prin
anumite acte istorice, au promovat desvoltarea prin-
cipiului naţional, care a devenit mai apoi, baza juri-
dică însăşi a organizării de Stat, a naţiunii române.
Astfel, încă dela originea lor, din secolul al XlII-Iea.
şi XlV-lea când procesul de închegare şi organizare a
Ţărilor Române era terminat, — şi rămânând ele încă
dela început«legate de posesiunile de dincolo de Car-
paţi, care nu interpun nici decuni barieiile lor»
(Jacques Ancei),—ele au fost sortite prin poziţia lor
geografică, să stăvilească ofensiva otomană asupra Eu-
ropei. Şi dacă, datorită disproporţiei de forţe, Ţările Ro-
mâne nu au putut sa înfrângă puterea turcească, ele tiu
uzat-o prin repetatele victorii ale domnilor, şi au oprit
procesul de întindere teritorială a Statului Sultanilor,
la Dunăre. Astfel, un Mircea cel Bătrân, 1111 Ştefan col
Mare, un Mihai şi alţi domni renumiţi, au îndeplinit
un mare rol de istorie universală, adică, în limbajul
modern al dreptului ginţilor, «au gerat un mare interes
internaţional». Căci aceasta era principala preocupare
a familiei Statelor din acele timpuri: eliminarea ame-
ninţătoarei primejdii a întinderii puterii turceşti
asupra Europei. Ni-o arată izvoarele istorice din acele
epoci; ni-o mărturisesc toate planurile de organizare
a solidarităţii europene, care purtau pretenţiosul şt
precum s'a arătat mai apoi, utopicul titlu, de planuri
« de pace perpetuă », şi care preconizau apropierea Sta-
telor creştine din Europa într'o organizaţie conmtiă,
din care răsboiul ar fi eliminat în raporturile
dintre ele, în care arbitrajul ar fi, chemat să solu-
ţioneze litigiile ce se vor ivi, şi care tir avea ca prin-
cipal obiectiv, lupta fără cruţare contra Turcilor
cutropiţori, până-la completa lor gonire din Europa.
Comunitatea Internaţională de atunci se întindea

-până-la'Dunăre: Ţările Române erau o «arriete-
gardă» şi aveau un rol important, dar o poziţie foarte
primejdioasă, atât de primejdioasă, încât o cronică
din timpuri foarte vechi, afirmă că «ele suni aşe-
zate în calea tuturor relelor ». Rusia Ţarilor nu conta
încă în această Comunitate europeană din care
Turcia «infidelă» era exclusă, Turcia nu va fi primită
«la -beneficiile dreptului public european» decât
târziu în secolul al XlX-lea, prin tratatul dela Paris
din 30 Martie 1856 (art, 7).

De asemeni, mai târziu, când imperialismele au-
striac şj rusesc s'att apropiat de Ţările Române,
cam m acelaş timp, spre finele secolului al XVlMea
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şi începutul celui de al XVIII-lea, aceste Ţări au
servit anumite interese de «echilibru»în Comunitatea
Internaţională, din acele vremuri, având poziţia şi
rolul de « Stat-tanipon » între cele trei imperialisme,
turcesc, rusesc şi austriac, toate de o potrivă de exclu-
siviste şi agresive. Timp de două secole aproape,
'| lările Române lipsite de regimul de «neutralitate per-
petuă », care fu Europa occidentală a fost recunoscut
prin tratate internaţionale, în secolul al XlX-lea,
acestor State-tampon, cu rol aproape asemănător,
precum au fost, Elveţia, Belgia şi lAixembutgul, au
trebuit aă pareze lovituri războinice agresive, sau să
paralizeze combinaţii diplomatice oculte, care toate
tindeau a face diu ele vin «marche-pied», cum
afirmau şi anumite corespondenţe diplomatice, spre
obiective mai îndepărtate şi cu atât mai primejdioase,
pentru echilibrat european şi pentru fiinţa lor însăşi.
Ambele misiuni «de drept al ginţilor», onorate în
interesul unei Comunităţi internaţionale care nu a
acordat însă totdeauna suficienta ocrotire Ţărilor
Române, — ea însăşi fiind subminată de anarhia suve-
ranităţilor locale, de imperfecţiunile regimului feudal,
ce s'a prelungit în unele părfi, pâuă târziu în epoca
modernă, de inexistenţa sau insuficienta afirmare a
conceptului de solidaritate internaţională, — au vădit
u n important rol de istorie universală, al naţiunii
lom&ne, continuatoare a tradiţiei romane de ordine,
la Dunărea-de-jos. Dar repetatele conflicte armate în
care Ţările romane au fost integrate, ca şi străduinţele
făcute de aţâţi Domni români spre îndepărtarea am-

biţiilor şi planurilor imperialiste dela hotarele Ţărilor
lor, —rămâne cu un model de abilitate diplomatică
domnia strălucită a lui Constantin Brâncoveanu
sfârşită totuşi ftitr'ttn mod atât de tragic, — au
adus anumite transformări în statutul juridic in-
ternaţional al Principatelor, de care s'a resimţit,
hitârziindu-se, fireasca evoluţie organică a naţiunii
române; şi i-au cauzat dureroase pierderi terito-
riale. Astfel, apărând ca State suverane, indepen-
dente, dotate cu deplină <i capacitate juridică inter-
naţională », am putea spune — folosind o consacrată,
formulă a dreptului internaţional modern, —Ţările
Române au trebuit, după câtăva vreme, Ţara Româ-
nească mai întâiu, Moldova mai apoi, să recunoască
oarecum suzeranitatea Porţii otomane, devenind vasale
precum spun cercetări istorice, faţă de această Pu-
tere, pe atunci în cea mai strălucită desvoltare.
Anumite capitularii (termen prin care în deobşte se
desemnau tratatele internaţionale între «Sublima
Poartă » şi Puterile creştine) • au fixat raportul juridic
de dependenţă politică a Ţărilor Române faţă de
Imperiul Otoman. Dar datele lor, admise de unii cer-
cetători într'un fel, de alţii în alt fel, sunt adeseori
contestate de critica istorică contemporană. Pare
întemeiat că, în ultimii ani ai domniei sale, Mircea
cel Bătrân va fi plătit un tribut cu titlul de peşcheş
Sultanului Bajazed Ilderim; că mai târziu, între
Vlad I şi Mohamed al II-lea, s'a încheiat o ca.pi-
tulaţie, la. anul 1460; că în Moldova, Petru Aron
s'ar fi angajat la plata primului «bir» către Poartă,
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la amil 1455 prin logofătul său Mihail, «în urma
asentimentului Mitropolitului Teoctist şi a boieri-
lor săi, la acest act» (Tr. Babinger); şi că mai
târziu, în 1511 sau 1513, Bogdan cel Orb, fiu şi urmaş
ai lui Ştefan cel Mare, va fi încheiat prin împuterni-
citul său logofătul Tăutu o nouă capitulaţie cu Sul-
taaul Selim I, reînnoită mai apoi de Petru Rareş,
după prima lui domnie, cu Sultanul Soliinan al II-lea
Magnificul.

Dar poate fi vorba de instituirea irnui adevărat
regim de vasalitate, — în sensul pe care dreptul inter-
naţional îi conferă acestei instituţii de semi-suvera-
iiit'ate, caracteristice unei anumite epoce din evoluţia
relaţiilor internaţionale în Europa, — prin. capitu-
laţiile trecute cu Ţările Române, şi prin care acestea
se obligau a plăti 1111 «peşcheş » ce a variat între trei
inii şi zece mii de galbeni, (de ditcafi, după unele
izvoare occidentale, de ghiziignrttp, sau galbeni roşii,
după alte isvoare, otomane). Căci vasalitatea în tech-
nica dreptului ginţilor este un accentuat raport de
dependenţă, fa care «suveranitatea apare ca o speţă
de tutelă internaţională» (Oppenheim). Ea presupune
situaţia unei foste provincii a Statului « suaeran», ce
şi-a dobândit un. minimum de autonomie, un nucleu
de organizaţie etatistă, care cu timpul tinde în prin-
cipiu, spre peisonalitatea juridică internaţională,
spre situaţia adică, de Stat suveran; şi care îşi are
confiscată în întregime iniţiativa şi dreptul de acţiune
în domeniul internaţional, de către suzeran. Acesta
are recunoscut şi un drept de imixtiune în domeniul
intern, în cadrul suveranităţii interne, căci,—-spune
im autor de reputaţia lui Paul Fauchille, — n vasa-
litittea are anumite caractere aproape constante; pri-
varea absolută de bucurarea exerciţiului de suvera-
nitate externă (afară de foarte rari excepţii); ca
urmare, respectul de către vasal, a tratatelor politice,
comerciale, vamale, etc. încheiate de către suzeran;
obligaţia de a plăti an tribut; interzicerea dreptului
de a bate nioneta, intervenţia, mai mult sau mai
puţin întinsă, a suzeranului, în legislaţie, în admini-
strarea justiţiei, a armatei, a instrucţiunii publice,
în construirea de căi ferate, sau săparea de canale,
etc. Legătura de vasalitate poate să producă de ase-
meni anumite efecte, din punctul de vedere al dreptului
de războhi». Ori, Ţările Române nu au fost niciodată
* provincii» ale Imperiului Otoman. Niciodată la Iaşi
sau la Bucureşti mi a poruncit un paşă, precum s'a
întâmplat cu Ţările creştine din Sudul Dunării, pre-
cum s'a întâmplat şi cu Ungaria —care revendică
misiunea de a ii salvat creştinătatea apuseană de
invazia otomană —căci la Buda întâlnim un paşalâc,
în bună parte din epoca subjugării Statului maghiar
(1526—1699). Independente la origine, Ţările Române
au avut şi mai târziu, în epoca aşa zisei vasalităţi
— precum constată lapidar Profesorul N. Iorga,—
eo autonomie aproape asemănătoare cu indepen-
denţa». Stmteiti întt'adevăr, ruai repede i u prezenţa
unor tratate de alianţă inegale, — expresie cunoscută
dreptului ginţilor şi reactualizată în ultimii ani sub
regimul Societăţii Naţiunilor, de către China,, prote-
s t a k» r § jaGeneva^aunui r eg'm de quasi-protectorat
politic foarte vag, ce implica întinse drepturi pentru

Ţările Române, în schimbul obligaţiei lor de a nu face
războiţi Porţii otomane şi Aliaţilor ei, şi în acelaş
timp, restrkţiuni importante pentru orientările poli-
ticei de expansiune teritorială a Imperiului Sultanilor.
Căci litera şi spiritul Capitulaţiilor prevedea for-
mală obligaţie juridică pentru Turcia, de «a respecta
şi a apăra teritoriul Moldovei, care este liber şi ne-
supus i> sau poartă calificativul de «'Pară indepen-
dentă». Se stipulează apoi dreptul ele liberă, guver-
nare a Ţărilor, prin domnii lor, aleşi cele mai adesoerl,
conform străvechiului obiceiu al pământului, — şi
acest titlu de «Mare Voevod şi Domn», dela Intimii
dominus exprimă el însuşi plenitudinea putorilor oe
deţineau conducătorii Principatelor,^-fără recunoa-
şterea vreunui drept de amestec în treburile di 11
lăuntru, în domeniul manifestărilor suveranităţii in-
terne, a autonomiei. Se precizează încă, prohibirea
pentru musulmani de a dobândi proprietăţi imobiliare
în Ţările Române, de a se aşeza pe teritoriul lor, ele
a-şi construi moschei în oraşe, etc. Ceva mai mult,
se stipulează dreptul circulaţiei românilor în Imperiul
Otoman, garantându-li-se protecţiune specială şi scu-
tire de impozite; în timp ce negustorii turci veniţi
în Principate, trebttesc să posede specială autorizaţie
a Domnului, să negocieze numai în anumite târguri şi
pieţe, şi sunt obligaţi, să plece de îndată din Ţară..
Pentru procesele dintre musulmani şi valahi se
iustitue competinţa Divanului Principelui din Ţara
Românească, băştinaşii .neputând fi judecaţi nici la
Constantiuopole, nici în vreun alt loc din Turcia. In
ceea ce priveşte politica din afară a Ţarilor Române,
nici ea nu-şî găseşte prea mari ţărmuriri, sub regimul
capitulaţiilor otomane. Este drept că Domnii români
se obligă de a nu face războiu Turcilor şi de a menaja
pe Aliaţii şi prietenii lor, clar această obligaţie este
de esenţa unui tratat de alianţă, după cum amintite
participări ale armatelor române alături de cele oto-
mane, la anumite operaţiuni militare,—pe care le
aminteşte istoria noastră naţională, —• sunt ceva foarte
normal într'un regim de alianţă, când curge «castts îoe-
deris ». De asemeni, trimiterea şi primirea de agenţi
diplomatici, «soli» cum se numeau în acele vremuri,
a fost un drept continuu exercitat de Ţările Române,
— fără ca ei să aibă caracterul de permanenţi, ceea ce
nu se obişnuia încă pe atunci, afară doar do «capu-
chehaile» acreditate de Domni, fără întrerupere, In
Constantiuopol,—şi aceasta manifestând o largă
libertate de acţiune în domeniul internaţional, arată
slabele legături de dependenţă dintre Ţările Romane
şi Poarta Otomană. După cum, acelas adevăr îl ex-
primă dreptul de a încheia tratate, acte juridice inter-
naţionale, cu alte State, (să amintim tratate de alianţă
sau de comerţ cu Polonia, lituania, Transilvaniei, etc.)
drept ce a fost privit mai târziu, când spre începutul
timpurilor moderne s'a cristalizat în dreptul ginţilor
şi în practica vieţii popoarelor, conceptul de suve-
ranitate a Statelor cu ale sale consecinţe juridice şi
politice, ca una dintre cele mai importante prero-
gative ale sale. Şi atunci, —dacă tributul însuşi apare
prin proporţiile sale dintru început, mai mult ca un
simbol de dependenţă « dată fiind marea condescen-
denţă şi protecţiunea pe care-Pofirtă Otomană o
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acordă» gărilor Rojuâne, — vom spune că suntem
într'adevar în prezenţa nu a nnui clasic regim de
vasalitate, astfel cum îl înţelege şi îl caracterizează
dreptul internaţional, nu a unei calificate aemi-suveia-
nităţi , care desbraca formaţiunea etatista respectivă
de toate manifestante inde'pendenţii sate în exterior,
şi a unei largi părţi din autonomia sa în interior ci
jjidepărtându-ne de teza formulată în materie, de
către unii internaţionalişti, vom accentua, precum
înclina să creadă în epoca Unirii Principatelor, vin
Vasile Bocrescu, şi precum în ultimul timp afirmă
cercetătorii români în materie, că suntem în faţa unei
alianţe inegale, cu totul altceva decât vasalitatea
propriu zisă; cu oarecare tendinţă spre protectorat,
din partea Porţii Otomane, şi cu evoluţie constantă
spre ameliorarea acestui statut, prin recuperarea
deplinei libertăţi de acţiune şi a deplinei capacităţi
internaţionale de către Ţările Române.

Intr'nn asemeni regim, plata tributului, — care a
indus adeseori în eroare, —foarte frecventă în rapor-
turile dintre State,.în epoca năvălirilor barbare, faţă
<le .unii barbari, şi la începutul chiar a epocii moderne
•faţă de Turci, trebue interpretată mai mult ca
<< o răscumpărare a dreptului la pace».'

Este adevărat, că în anumite timpuri, cu mult mai
târzii decât epoca elaborării amintitelor«capitulaţii »,
p e cate de abuzuri şi de uzurpaţiuni succesive, Pute-

rea Otomană a depăşit litera şi spiritul acelor capi-
tulaţii, în dauna statutului juridic pe care ele îl
cousacraseră Ţărilor Române. îndrumarea politicii
din afară a fost tot mai mult confiscată de către
Poartă, amestecul în treburile interne, şi mai ales
în desemnarea Domnilor, tot mai mult resimţit.
Dar toate aceste practice abuzive, care au culminat
în răpirea unor teritorii ale Ţărilor Române, ce
au fost transformate în «raele», şi prin sistemul
politic caracteristic epocei Fanarioţilor, nu au putut
scoate din conştiinţa poporului român, — în tot mai
accentuată evoluţie spre forma jmidico-poliţică de
naţiune, ce tinde la personificarea sa juridică într'o
formă de Stat naţional unitar,—convingerea drep-
tului său la deplina independenţă şi Ja nediscutata-i
stăpânire asupra teritoriului străvechiu geto-dacic,
ca şi credinţa-i în marea sa misiune istorică. De ase-
meni din punct de vedere juridic, starea de drept a
Principatelor, a rămas aceiaşi de mai înainte. Turcia
însăşi a recunoscut-o prin tratatul dela Carlovitz din
1669, dela Kuciuk-ICainargi din 1774, dela Aclriauo-
pole din 1839 (art. 5}. Nici instituirea Protectoratului
rusesc, prin Tratatul dela Kuciuk-Kaiuargi din 1774,
de natură religioasă mai întâiu, dar cu pronunţat
caracter politic mai târziu, în epoca apogeuliu său,
recunoscut prin Tratatul dela Adrianopole din anul
1829, nu,a putut sdruucina această credinţă, nici .'nu a
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putut împiedeca evoluţia spre unitatea românească.
Statutul internaţional al Principatelor a fost desigur
afectat prin recunoaşterea protectoratului rusesc,
care precum s'a văzut în epoca elaborării Regulamen-
tului organic, — a acestui act constituţional din întâia
jumătate a secolului al XlX-lea, —implica un pro-
nunţat amestec al Puterii protectoare în afacerile
interne ale Ţârilor Române. Căci peste alianţa inegală,
vasalitatea sui-generis faţă de Poarta, venia să se
adauge, —dini interesate calcule politice şi_ca expre-
siune a noului imperialism, cel rusesc, ce tindea spre
Constantinopol, spre Strâmtori, cheie a celor două
Mări, —protectoratul Ţarilor ortodocşi ai Rusiei. Dar
şi aceasta, ca o formă de tutelă internaţională, cu
totul îndepărtata de caracterele juridice precise, pe
care dreptul ginţilor le cere şi le recunoaşte acestei
forme de semi-suveranitate, care este protectoratul.

Aşezarea geografică primejdioasă, la o răscruce ele
civilizaţii şi Ia ciocnirea manifestărilor celor trei
imperialisme, a avut urmări şi asupra evoluţiei sta-
tutului teritorial al Ţărilor Române. In vremea Ini
Jlircea cel Bătrân, Ţara Românească pierde Dobrogea;
.Ştefan cel Mare pierde gurile Dunării, cu Chilia şi
Cetatea Albă, transformate în «raele ». Alte cetăţi au
fost răpite şi organizate în puncte de observaţie şi
supraveghere otomană, atât în Ţara Românească, cât
şi în Moldova (Giurgiu, Brăila, Turnu, Tighina), Din
aceleaşi motive, reconstituirea unităţii politice a Da-
ciei, sub Mihai Viteazul (1599-1601) care s'a înco-
ronat ia Atba-Iuiia (străvechiul Apulum) ca suveran
al tuturor Românilor, nu a fost decât o temporală
epopee. Realizarea politică şi teritorială a Marelui
Voevod a rămas însă cum remarca istoricul maghiar
Ianczo Benedek «o verigă din lanţul evoluţiei na-
ţiunii române», reprezentând pentru urmaşii săi o
tradiţie şi un îndemn.

Apoi, odată cu începerea decăderii Imperiului
Otoman şi a succesivelor apropieri de Ţările Dună-
rene a imperialismului austriac şi rusesc, înregistrăm
noui «rapturi» teritoriale, din corpul acestor Ţări.
Austria victorioasă asupra Turcilor, răpeşte prin Tra-
tatul dela Pasarovitz (a. 1718) Oltenia, pe care o re-
stitue după două decenii, prin Tratatul dela Belgrad
din 1739.

Iar mai târziu, în plină pace. Moldova superioară,
denumită pentru nevoile cauzei «Bucovina», este
smulsa de aceeaşi Putere, la anul 1775 şi stăpânită
mai mult de un secol, până la 1918. Rusia urmează
acelaş exemplu prin cele două răpiri ale Moldovei
răsăritene, — care ia numele vechiu de « Basarabia»,
— consumate în anii 1812 şi 1878. Dar toate aceste
«rapturi» au constituit, dacă le privim în lumina
dreptului ginţilor, simple stări de fapt, nu de drept.
Chiar daca s'ar invoca legitimitatea la acea epocă a
dreptului de cucerire — drept declarat abolit prin
Pactul Societăţii Naţiunilor, —actele juridice inter-
naţionale respective sunt nevalabile în ceea ce priveşte
răpirile teritoriale consacrate în dauna celor două
Ţâri Române. Căci totdeauna a lipsit consimţiinântul
Principatelor, care nu au fost nici decum consultate,
cu ocazia acelor dureroase proceduri. Nici măcar un
tonsiraţimânt silnic, impus prin superioritatea rapor-

tului de forţă a învingătorului, nu se poate invoca,
căci Ţările Române nu erau Părţi beligerante în răz-
boaiele de pe urmă cărora, S'ÎUI înregistrat acele răpiri
teritoriale, chiar dacă ostilităţile se desfăşurau ade-
seori pe teritoriul lor naţional. Iar Turcia, Putere
suzerană, nu era nici decum în drept să consimtă
valabil astfel de răpiri teritoriale clin corpul Princi-
patelor, pentrucă capitulaţiile nu-i conferiseră nici vtn
fel de drept de dispunere asupra teritoriului lor.
«Sultanul nu avea dreptul de a ceda Basarabia,
care nu este decât Moldova orientală si spunea,
în epoca desăvârşirii Marei Uniri profesorul N.
Iorga, şi această sintetică formulă, de o potrivii,
valabilă atât clin punct de vedere istoric, cât şi juridic,
îşi are egală îndreptăţire şi în toate celelalte cazuri de
răpiri teritoriale, suferite în decursul timpului de na-
ţiunea română. Astfel, ele fiind calificate încălcări ale
dreptului istoric şi ale celui internaţional, —acesta
având din secolul al XVII-lea încoace o to t mai pro-
nunţată desvoltare, sub aspectul său modern, — e l e
însemnând apoi grele lovituri şi ultragii aduse con-

• ştiinţei naţionale şi ale sentimentului juridic, şi rămâ-
nând prin acestea însăşi, grăitoare exemple de ceea ce
însemna «sistemul coîmpărţitor»,—această conse-
cinţă a faimosului echilibru al puterilor (jusfrum po-
tentiae aequilibrium), căruia a căzut victimă, în
secolul al XVIII-lea şi Polonia, vecină şi de multe ori
aliată,—pentru toate aceste consideraţiuni, nici 1111
puteau să dăinuiască îndelungat timp,' nici chiar ca
«stare de fapt».

Pentrucă niciodată « ., .trecerea timpului nu poate
să transforme violenţa în drept», spunea în secolul
trecut, jurisconsultul italian Mamiani, şi pentrucă
«o stare de lucruri chiar milenară, nu este sortită să
dăinuiască, când este ea recunoscută ca fiind con-
trarie ideii de justiţie » precum accentua Preşedintele
Miuerand, în epoca elaborării Tratatului dela Trianon,
prin scrisoarea de trimitere a acestui Tratat către
delegaţia ungară (6 Mai 1920).

NAŢIUNEA ROMÂNĂ Şl P R I N C I P I U L
N AŢION AUTĂŢII,OR.

Dar alături de serviciile aduse Comunităţii inter-
naţionale în trecut de către Ţările Române, întru
apărarea creştinătăţii apusene şi a civilizaţiei ei, şi
intru conservarea unui anumit echilibru european,
naţiunea română prin unele manifestări istorice, mai
apropiate ca şi mai îndepărtate de epoca noastră, a
adus preţioase contribuţii la precizarea şi crista-
lizarea celei mai înaintate şi mai fundate teorii,
f. m f e r i e d e formaţiune a Statelor: teoria fundării
Matului pe bazele comandamentelor -principiului
naţional Infa'adevâr, unele cercetări istorice au văzut,
mea de multa vreme, manifestări ale principiului,
naţional la Români, chiar din primele t impuri ale
fundam principatelor. Căci, s'a zis, alături de ideia
domnie!, a teritoriului definit, etc. ideia naţională
I 2 t n r a t ff^ ev°Miei noastre istorice şi a

ituit p1V0tul de rezistenţă a celor două Ţări,
" / *V i m p r e J ' u r ă r i l o r ' Subconştient niani-

actt kf« ? 1 U l C O n Ş t l e n t m a i aVoi- e a a determinatacte istorice dm trecutul nostru. Astfel fiind, îuclie-
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In juttttf la mijloc, în (friptul coloanei, Ion C, Brfltîauu

garca însăşi a Statului naţional unit, s'ar fi realizat
nmi de timpuriu, dacă ea nu ar fi fosfc împiedicată
prin concepţia teritorialităţii, valabilă la noi ca şi în
restul Europei, timp de secole, după care Ţara era
plivită ca proprietate a Dinastiei, deci Ţara Româ-
nească a Basarabilor, Moldova a Bogdan-Muşatiuilor.
Ca urmare, cât timp au dăinuit dinastiile istorice,
Ţările Române trebuiau să trăiască separat; orice
Domn ce ar fi căutat să stăpânească şi în cealaltă'
Ţară, ar fi fost considerat uzurpator. Boierimea, clasa
politică a timpului, nu ar fi tolerat un asemenea act.
Dar când Muşatiuii se sting în Moldova, cu Aron
Vodă şi Ştefan Răzvan, Mihai Viteazul se crede
îndreptăţit, ca mai de departe înrudit, el ca Basarab,
ca Muşatinii, să ia moştenirea acestora, în dauna
dinastiei Improvizate de către Poloni, Movileştii. Şi
atunci apare «Unirea» dela 1600. Făuritorul ei o
socotia, în concepţia lui, mai strânsă între Moldova şi
Ţara Românească, decât între acestea şi Ardeal,
Anumite documente ne arată că el înţelegea asupra
Moldovei o stăpânire lieredîtara «şi pre băieţi şi pre
fete»; în timp ce în Ardeal,— unde s'a văzut, o sub-
conştientă manifestare a comunităţii de origine, în
revoluţia cu care ţărănimea şerbită a salutat apariţia
liberatoare a-Domnului Munteniei,—Mihai cerea
Împăratului Rudolf I I conducerea Ţării, cu titlul de
« Voevod-Guvernator ». Organizaţia bisericească pre-
scrisă şi consolidată de Mihai în Ardeal, legătura
canonică stabilită între Mitropolia din Alba-Iulia şi
cea din Târgovişte, este de asemeni o dovadă de
manifestare naţională. Dar mai ales de-a-lungut
secolelor al XVII-lea şi al XVIII-lea, repetate afir-

mări ale sentimentului naţional nu lipsesc. Alături
de anumite manifestări politice, de caracterul voit
unitar al literaturii religioase, de urmările binefăcă-
toare, sub raportul redeşteptării naţionale,—prin
lămurirea origiuelor şi a trecutului nostru istoric,
— ale (1 Unirii 9 din 1701, din Transilvania naţiunilor
(i privilegiatae » şi a religiunilor a receptae », întreaga
viaţă organică a naţiunii române din acea epocă
afirmă, — şi aceasta cu toată epoca Fanarioţilor din
Principate, care deşi inferioară sub anumite raporturi
politice, nu reprezintă o amorţire a ideilor şi o stagnare
a conceptului naţional, — o tot mai accentuată tendinţă
spre reorganizarea Statului Românesc pe alte baze,
naţionale, şi în întinderea statului românesc pe întreg
teritoriul naţional. Dacă dăinuirea vechilor idei călău-
zitoare în Comunitatea Internaţională a timpului,
este încă o realitate, dacă grave impedimente pentru
desăvârşirea mai timpurie a «Unităţii naţionale i>
dâinuesc de asemeni, — şi ele au răsturnat opera
Eroului din Câmpia Turzii şi au împiedecat încercă-
rile urmaşilor, — nu se pot nega elocvente manifestăr
ale acelui sentiment naţional, — în care unii autori
(de ex. Rene Johannet, etc.) văd primele forme de
cristalizare şi de acţiune ale principiului naţional, la
tiu popor, —de cari fac dovadă cu prisosinţă, pagi-
nele istoriei noastre. Astfel că secolul al XlX-lea,
(i secolul revendicărilor naţionale » după expresiunea
entuziastului Mancini, secolul luptei între ideia echi-
librului de forţe, cu corolarul ei, hegemonia Marilor
Puteri şi principiul naţional, cu fireasca-i consecinţă,
dreptul la viaţa al naţiunilor mici, găsia un teren
pregătit prin evoluţia însăşi a naţiunii române, pentru
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concretizarea, la Dunărea de-Jos, a dreptului naţio-
nalităţilor, Ori acest drept comanda, încă de atunci,
ca acolo unde nu este o naţiune, trebue să fie un Stat,
şi se prezenta ca « un concept ideologic al frontierei
.'.. el singur putând şi trebuind să ofere formula vie
a frontierei» (R. Johauuet). El pătrunsese atât de
adânc.In conştiinţa generală, încât progresive trans-
formări în Statutul internaţional al Ţărilor Române
trebuiau, să urmeze. Era acesta un deziderat obştesc,
pe care-1 recunosc unele corespondenţe străine (a ku
Bois le Comte din 1834}, sugestive manifestări unio-
niste din epoca elaborării Regulamentului Organic
{de ex. Memoriul partizti naţionale din Muntenia din
anul 1839, care cerea: a) «Valahia şi Moldavia să se îm-
premie şi să facă amândouă un Prinţipat», b) «Prinţi-
jjatul acestor întrupate provinţii să fie de sine şi
neatărnat de f urchia» etc,) şi pe care îl presimte
însuşi acel Regulament Organic, câud înscrie urmă-
torul articol introductiv: «începutul, religbia, obi-
ceiurile şi asemănarea limbii lăcuitorilor acestor două
Prinţipaturi, precum şi trebuinţele ambelor Părţi,
cuprind din însăşi descălecarea lor, elementele nedes-
părţitei Uniri, care s'au împiedecat şi s'au întârziat de
întâmplătoarele împrejurări. Mântuitoarele folosuri
ale rodului ce s'ar naşte din întrunirea acestor două
naţii, sunt netăgăduite. Elemeiitiuile întrunirii a
Moklo'Houiâmlor se aîlă aşezate prin acest regle-
ment, prin asemănatele temeiuri ale administraţiei
acestor Ţări».

Dacă la toate acestea adăugăm caracterul de mani-
festări spontane ale unui puternic sentiment naţional,
precum au fost Revoluţia lui Tudor Vladimirescu din
1821 şi aceea din 1848,.din Muntenia mai ales, vom
putea spune că suficient evoluată pentru fl Unite» a
ajuns «Chestiunea română», înaintea Congresului
dela Paris din 1856. Desigur împăratul Napoleon al
IlUea, inaugurându-şi cu această « Chestiune » poli-
tica sa de sprijinire a naţionalităţilor, se arată înţe-
legător al evoluţiei naţiunii române şi al realităţilor
europene care cereau o să se constitue la Dunărea-de-
Jos o naţionalitate puternică, necesară ca foimă po-
litică a latinităţii, orientale » (Gh, Brătianu), şi ca
barieră de opus expasiunii Rusiei, de curând învinse
în războiul Cruneii, către. Constantiuopole. Ce s'a
decis în Congresul dela Paris, în această privinţă,
ne arată litera tratatului din 30 Martie 1856, care
în al său. art. 22 stipulează: « Principatele Valahiei
şi; al Moldovei vor continua, să se bucure,. sub suze-
ranitatea Porţii şi sub garanţia Puterilor Contrac-
tante, de privilegiile şi imunităţile, în posesiunea
. cărora ele sunt. Nici ti. protecţitme. exclusivă rm va fi
exercitată asupra lor de către.vreuna dintre Puterile
garante. ,\Nu .va fi vreun drept special de ingerinţă,
în afacerile lor.interioare », Ceea ce înseamnă, o nouă
reamintire,după abuzurile din ultimele două secole
ale Puterii suzerane, a caracterului liberal aî tutelei
internaţionale instituite odinioară prin Capitulaţii,
caracterizate prin: întinse privilegii şi imunităţi (pe
care şi Poarta le-a reconfirmat printr'un Protocol din
11 Februarie 1856). Ceea ce înseamnă .încă, abolirea
în drept :a protectoratului rusesc, şi stipularea xmei
garanţii, colective a Puterilor semnatare ale Tratatului

dela Paris, formulă adeseori folosită în acea epoca
de existenţă a Concertului european, —«rudiment de
organ executiv în Comunitatea europeană fi secolului
al XlX-lea», după cum îl caracterizează profesorul
Ch, Dupuis, dela Paris, — în raporturile tutelare diutre
Puterile Mari şi Statele mici. Dar această trausfor-

. mare pe cale internaţională a statutului Principatelor,
înlesnea desăvârşirea unui act istoric din evoluţia lor
organică. Căci textele următoare, — după ce preve-
deau dispoziţhini de apărare a Principatelor, prin
reînvierea vechilor armate naţionale, — se ocupau şi
de reorganizarea lor, prin consultarea voinţei onicclive
a populaţiilor, acest element constitutiv al principiului
naţionalităţilor. Cum s'a manifestat această voîi.iţil
colectivă? Alături de datele acelui «plebiscit de toate
zilele» (Henri Hauser), care reda voinţa obştească
din paginele istoriei naţionale, din repetatele mani-
festări de caracter unionist, din evenimentele de tre-
cătoare Unire, fie şi de fapt, voinţa colectivă s'a
manifestat cu toată hotărîrea şi claritatea, — după
îndepărtarea tuturor obstacolelor, —în sensul adancei
realităţi, istorice şi naţionale, care comanda, ca fi-
rească soluţie, "Unirea Principatelor. De aceea hotft-
rîrile Divanurilor Adhoc, instrumentul de concretizare
a voinţei naţionale, din 1857, c t l c e ' e Cî'«c* puncte în
Moldova, şi patru puncte în Muntenia, în fruntea
cărora se stipula voinţa, solemn exprimată, de Unire,
rămân ca un document în istoricul desvoltării naţiunii
române şi, privite în cadrul manifestărilor interna-
ţionale, în desvoltarea principiului naţional. Ku este
lipsit de interes a aminti, că în al cincilea puuct fel
decîziumi sale, Divanul Adhoc din Moldova preconiza
recunoaşterea regimului internaţional de neulraliialc
ferfietvâ, pentru noul Stat Român. Era aceasta expri-
marea, convingerii primejdioasei poziţii de Stat-
tampon, pe care l-au avut Ţările Române în trecut,
şi putea să-1 aibă noul Stat, în viitor. Şi dacă « Con-
venţia» dela Paris din 1858, nou act juridic consti-
tuţional, octroiat de Puterile Garante «Principatelor.
Unite», în locul Regulamentului Organic, nu onorii
întru totul voinţa neîndoelnică, solemn exprim atu, fi
Moldovenilor şi a Muntenilor, ea stipulând o Iul)rida
formă de apropiere între cele două Principate, cu doi
Domni deosebiţi, aceeaşi voinţă colectivă va elimina.
gravele ei lacune, conform comandamentelor evoluţiei
istorice. Căci nu aceasta trebuia să fie formula defi-
nitivă în evoluţia naţiunii române, ceea ce stipula
de ex. art. I, din «Convenţie »: «Muntenia şi Moldo va,
constituite sub denumirea de Princtpalele-Uml/t, vor
rămâne sub suzeranitatea Porţii, dar drepturile de
autonomie, imunităţile, etc, rezultând din Capitula-
ţiile încheiate cu Sultanii Bajazed Ilderim, Mohamed
II, Selim I şi Soliman II, vor fi respectate, sub
garanţia colectivă a Puterilor », Intr'adevar, prin ale-
gerea din 5 şi 24 Ianuarie 1859, a Colonelului Ale-
sandiu loan Cuza, ca Domn al Moldovei şi al Mun-
teniei,- prin patriotismul.şi intuiţia politică a generaţiei
dela-185Q,-cais a ştiut să profite de lacuna Convenţiei,
de neprevederea-i dacă cei doi Domni trebue Hă fie
şi două persoane deosebite, s'a desăvârşit logica dez-
voltării naţionale şi comandamentele principiului
naţional. Comunitatea internaţională a iost pusă în
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faţa unui fapt împlinit, prin acea Uniune personală
din 24 Ianuarie 1859, ca şi prin Unirea reală din 34
Ianuarie 1862, când cele două guverne şi cele două
Adunări reprezentative s'au constituit într'un singur
guvern şi o singură Adunare, la Bucureşti. Ori, tocmai
prin acele proceduri naţionale din 1859 şi 1862, deve-
nite acte definitive, s'a adus formală recunoaştere
suveranităţii naţiunii române şi s'a realizat un pro-
gres în desvoltarea principiului naţional, care cere
aplicaţitmea sa, unde este locul, independent de votul
conform al familiei Statelor, căci «se răsculaseră şi
până atunci popoare, îşi ceruseră dreptul lor, dar
trebuise conform cu obiceiul dela Viena, ca Europa
constituită acolo să le cerceteze procesul şi să dea o
hotârîre, înaintea căreia se închinaseră cu toţii, pri-
niiud-o cum era. Acum însă pentru întâia oară, fără
manifestaţii revoluţionare mai recente şi fără vărsare
de sânge, un popor apărea sprijinit de singurul sări
drept şi împotriva clauzelor formale ale tratatului
celui mai nou, care abia-i recunoscuse existenţa, el
impunea e iaptul îndeplinit» al soluţiei sale, aduse
imediat la îndeplinire, în loc să prezinte o simplă
petiţie de revizuire, Era un element nou în desvoltarea
principiului naţional. Şi noi îl dăduserăm» (N. Iorga).
Element nou într'adevăr, care ne permite a apre-
cia natura şi importanţa contribuţiei aduse de
către naţiunea română, în desvoltarea principiului
naţional, ca element- moral, creator de State, prin-
cipiu ce « nu vine dela cei mari la cei mici, dela cei
culţi la cei ce erau să fie iniţiaţi în cultură, dela apu-
seni la răsăriteni, ci invers» (N. Iorga),

Cdn&truit teoreticeşte, prin ideile secolului al

XVIII-lea şi ale Franţei revoluţionare, reprezintând1

transpunerea pe planul internaţional a ideii de liber-
tate individuală, principiul naţional şi-a înregistrat
astfel cristalizarea doctrinară şi importante aplicaţiuni
practice şi prin contribuţia naţiuuei latine dela Dună-
rea de-Jos.

Fără îndoială, apropiatele evenimente ce au pre-
cedat, ca şi acele ce au urmat Unirii din 1859, ca
elaborarea Constituţiei şi a codurilor, instaurarea
Dinastiei străine, cerute de Divamuile Adlioc, orga-
nizarea şi consolidarea puterii armate, etc, au îmbu-
nătăţit în fapt, cu mult, Statutul internaţional al
Principatelor-TFnite, Am putea spune că, juridiceşte,
ultimele resturi de tutelă internaţională ce se mai
exercitau asupra lor, erau aproape lipsite de' conţinut,
ele constituiau un anachronism. Căci găsim noua
Românie participând în mod direct, fără intermediul
vreunei alte Puteri, la mai multe conveiiţiuni de
Uniuni internaţionale, exprimare a unei tot mai accen-
tuate solidarităţi între Statele europene, ca: Con-
venţia telegrafică cu Austria şi Serbia, din 1865,
Convenţia de navigaţie cu Rusia, în. 1866; Convenţia
Uniunii telegrafice europene şi aceea a Crucei Roşii,
din 1868; o convenţie comercială cu Austro-Ungaria,
în 1876, alta cu Germania, în 1877, etc, De aci şi până
la recunoaşterea deplinei capacităţi juridice interna-
ţionale, nu mai era decât un pas, Ka a şi avut loc,
în mod colectiv, prin Tratatul dela Berlin din 13 Iulie
1878 (art. 43, 44, 45). Dar şi de această dată, nu fără.
ca naţiunea română să-şi fi câştigat dreptul la suve-
ranitatea integrală, prin contribuţia şi sacrificiile de
sânge aduse în războiul ruso-româno-turc din 1877—
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1878, şi după ce, la 10 Mai 1877, Corpurile legisla-
tive române proclamaseră independenţa faţă de Turcia.
Ca şi în alte ocaziuni, ciocnirea imperialismelor ve-
cine a cauzat pierderea Sudului Basarabiei (art. 45
al Tratatului dela Berlin) — retrocedat României
prin tratatul dela Paris (art. 20),—cu încălcarea
flagrantă a Convenţiei ruso-roinâne din 4/16 Aprilie
1877, care autorizând trecerea trupelor ruseşti spre
Balcani, garanta «drepturile politice şi integritatea
teritorială a Stalului Român».

Pierdere dureros resimţită, pe care numai sub pre-
siunea evenimentelor, organele constituţionale ale
României au eonsiiaţit-o. « Memoriile Regelui Carol I»
(data 30 Septemvrie 1878) arată într'adevăr că
numai «...silită de hotărîrea Marilor Puteri şi spre
a nu fi o piedecă la întărirea păcii, Camera împuter-
niceşte guvernul să se supună voinţei întregii Europe,
retrăgând autorităţile civile şi militare din Basa-
rabia... ».

In schimb, se reanexa României, vechea posesiune
a lui Mircea cel Bătrân, Dobrogea, în scurt timp
devenită înfloritoare, sub regimul românesc. Vom
remarca apoi, că aceleaşi interese de politică interna-
ţională au impus României suverane, cu ocaziunea
recunoaşterii ei, unele sarcini: egalitatea cultelor, ega-
litatea drepturilor politice şi civile, acces la serviciile
publice şi la profesiuni pentru toţi locuitorii, fără
deosebire de credinţă, sau de confesiune, sarcini ce
au fost atunci încadrate în formula de «protecţiuue
a minorităţilor»—-cate ulterior, la finele războiului
mondial, trebuia să ia o mare extindere, prin tratatele
de pace, şi prin tratatele «adiţionale», — şi pe cari
România le-a onorat, prin modificarea apropiată a
art. 7 din Constituţie (la 1879). S'a vorbit atunci, în
doctrina dreptului ginţilor, de o recunoaştere condi-
ţională a României. Eroare juridică, pentrucă este
în deobşte admis, că suveranitatea este declarativii,
nu alribiilivă de personalitate juridică internaţională.
("Ulfoa, Diena, Faucliille, Le Fur), ceea ce implică în
drept inexistenţa însăşi a unei recunoaşteri, sub con-
diţie. Căci, «încă, înainte de a fi recunoscut, Statul
există, şi tocmai pentrucă există, este el recunoscut»
{Bustamante Y. Sirven); o îndreptăţire adică a acelei
cunoscute formule a lui Hugo Grotius, părintele drep-
tului internaţional modern: «novus populus sui juris
nascitur».

Recunoaşterea integralei suveranităţi a României,
consolidarea apoi a noului său statut juridic, prin pro-
clamarea, la 10 Mai 18S1, a Regatului, au fost un
preţios factor, de sprijin moral totdeauna, de sprijin
material adeseori, pentru provinciile supuse unor
stăpâniri străine, dar a căror organică evoluţie, acce-
lerată încă prin exemplul dela 1859, tindea' spre
Murea, Unire, şi câştiga puteri noui spre a rezista
politicii de Stat, de desnaţionalizare.

Acel nefiresc tratat de alianţă defensiva cu Puterile
Centrale, tratat secret încheiat în 1883 —conceput ca
măsură de apărare faţă de primejdiile imperialismului
rusesc,-—nu a putut provoca nici decuiu o politică
de dezinteresare a Regatului român, faţă de soarta
românilor din Monarhia Habsburgilor! Conştiinţa
naţională a acestora era cu neputinţă de a i i împie-

dicată în dezideratele ei, şi după procesul faimos al
Memorandului, desbătut la Cluj între 7—25 Mai
1894,—proces ce reprezintă «tuia dintre cele mai
grave erori politice de care un guvern s'a fiicut vreo-
dată vinovat, faţă de reputaţia Ţării sale» (G. Mo-
rohnu)—chestiunea Transilvaniei, cu iie<Uex>tSţile
ce conţinea şi cu urgenţa soluţionării sale, devenise
cunoscută cancelariilor diplomatice, luând aspect de
problemă de interes european, «Deşteptarea spiri-
tului naţional român» de pretutindeni, — dupfi o
formulă a Regelui Caro! I, era o vie realitate, şt pre-
gătirea Unirii tuturor Românilor devenise « p i a t r a un-
ghiulară a politicii noastre. . . temeiul educaţiei tine-
retului românesc» (C. Kiriţescu). Dar şi de aeeastii
dată, — ca şi în toate transformările progresive din
trecut ale statutului internaţional al României, st
cereau noui străduinţe şi noui sacrificii. Ele a u fost
aduse cu prisosinţă, în războiul mondial, de Românii
liberi, ca şi de acei din provinciile subjugate. Căci tra-
tatul de alianţă cu Austro-TJngaria din 1883, reînnoit
la 5 Februarie 1913, fiind respins ele conştiinţa naţio-
nală a tuturor Românilor şi devenind caduc prin
neproducerea lui « casus foederis » — art. 2 d in tra-
tatul reînnoit în partea sa finală stipula: «Dacă Anstro-
Ungaria ar fi atacată într'una din părţile ţinuturilor
sale vecine cu România, casus foederis se va ivi de
îndată pentru aceasta din urmă », — România s 'a înca-
drat în grupul Puterilor luptătoare pentru cnma
naţionalităţilor, prin declaraţia sa de războiţi, noti-
ficată Austro-TJngariei la 14/27 August i g i 6 . Xia a
adus preţioase servicii cauzei comune a «Puterilor
Aliate şi Asociate», în deobşte recunoscute de cfilre
eminenţi bărbaţi de Stat, aliaţi şi inimici chtnv, în
timpul războiului, ca şi de o întreagă presă, 1 Iacii
la un moment dat, cu consimţământul Aliaţilor, Ro-
mânia, copleşită de forţe inimice şi părăsită ele Rusia,
a trebuit să încheie tratatul dela Bucureşti clin
7 Mai 1918, acest tratat nu a fost nici când v a labil
în drept, fiind lipsit de ratificarea factorului consti-
tuţional, şi a fost socotit de noul drept iittemaţiona!,
ca un tratat nul, ca umil ce încălca cele urni siicre
drepturi ale Statului Român. De altfel, r e i n t r a r e a în
razboiu a României, în Noemvrie 1918, îi desfiinţa
şi orice valoare practică. In acest t imp, prin
faptul războiului şi prin urmările sale, îcleia de
auto-determinare, adânc împământenită în conştiinţa
juridică a naţiunii române, îşi producea efec-
tele. Ea punea indestructibile baze juridice noului
Stat Român întregit. Acesta este într'adevăr s e n sul
istoric şi caracterul de drept public, al Adunărilor
naţionale din provinciile alipite, de a fi concretizat
voinţa colectivă,— privită în drept ca un fundament
al principiului naţionalităţilor, — eu aspiraţiile ei de
desăvârşire a Unităţii naţionale. Istoricele liotnriri
naţionale accentuau asupra acestui factor. Astfel
hotărîrea Sfatului -Ţării dela Clu'şinău din 27 Martie
9 Aprilie igiS, decidea: «Republica democrată mol-
dovenească (Basarabia) îu limitele sa le . . . smulsă
de către Rusia acum mai mult de o sută de a n i . din
corpul veciei Moldove, în baza dreptului istoric şi a
dreptului naţional, -pe baza principiului că po-hoarde
smgure treime să decidă de soarta lor, de acum şi
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•pentru totdeauna, se uneşte la
Palria-Mamă, România». De ase-
jtienî, Adunarea Naţională dela
Cernăuţi, hotărăşte la 15/28
Noemvrie 1918 alipirea Bucovi-
nei la România «în mod ne-
condiţionat şi pentru veşnicie. . .
considerând că deja fundarea
Principatelor Române, Buco-
vina. . . a făcut totdeauna parte
<îiîi Moldova şi că, în 1774, i-a
fost lăpită prin trădare. . . şi
reunită prin violenţă la coroana
Habsburgilor ».

Iu fine, Marea Adunare Naţio-
nala del a Alba-Iulia, din 18 Noem-
vrie—I Decemvrie igi8.«decre-
tează, prin reprezentanţii săi în-
dreptăţiţi, Unirea tuturor Româ-
nilor din Transilvania, Banat şi
Ţara Ungurească, şi a tuturor TRATATU1, DI? PACF, DIJI,A VERSAHABS; Scmniiturtle delegaţilor.

teritoriilor locuite de dânşii, la România». Juri-
dîceşte, aceste Adunări Naţionale reprezintă ple-
biscite spontane de consultare a naţiunii române,
neprevă/.ute adică în vreun tratat internaţional, şi
superioare ca valoare juridică, plebiscitului la o zi
determinată; iar hotărîrile lor exprimă în mod clar
şi hotărî t voinţa colectivă a naţiunii, de alipire la
România. Astfel Statul Român întregit îşi dobândia
noua sa fizionomie juridico-politică, prin sacrificiile
noui aduse în timpul războiului mondial, pentru
triumful ideii de drept şi a dreptului naţionalităţilor;
şt mai apoi, prin manifestarea conştientă a întregii
naţiuni române, spre Unitatea naţională. Priu aceasta
însăşi, desăvârşirea unităţii naţionale apărea ca fi-
lească şi ultimă realizare, a îndelungatului proces
istoric de evoluţie al naţiunii române. Dar este ceva
mai mult: ea era fapt împlinit, în momentul inaugu-
rării lucrărilor din care trebuiau să rezulte tratatele
de pace. Tu această ordine de idei, constată istoricul
american Charles Seymour: « ...Când se deschidea
Conferinţa Păcii, Imperiul Austro-Ungariei nu mai
era decât o instituţie ce aparţinea trecutului.., Iu
mai puţin de o lună, cimentul artificial care unea
elementele disparate ale Imperiului se hnprăştiase,
fidelitatea către împărat dispăruse, şi supremaţia
Germanilor şi a Maghiarilor fusese măturată.,. In
Transilvania, Românii erau primiţi ca liberatori»,

Conferinţa Păcii, ca urmare, nu putea să impună
popoarelor Monarhiei o uniune, pe care ele o respin-
geau «In virtutea principiului proclamat al dreptului
de auto-diapoiîiţie al popoarelor, aparţinea naţiona-
lităţilor dunărene îuşile, de a-şi determina propria
lor soaită ». Astfel că, în speţă, Tratatelor de Pace iru
le-a revenit misiunea de a crea ele un Stat român
întregit teritorialiceşte. Acesta era o vie realitate, şi
era- fructul unei evoluţii istorice şi a unor seculare
străduinţe ale naţiunii române întregi, El era comandat
de întreaga desvoltare istorică a poporului român şi
era cerut imperios de «perfecta xinitate geografică a
vechii Dacii» (Km. De Mattoime). Vom accentua
într'adevăr, că « . . . noua conformaţie teritorială a

României corespunde regalelor geografice şi coman-
damentelor istorice, -decurgând din firea şi desvol-
tarea neamului românesc» (N. Daşcovici). Aceste
regiile geografice şi comandamente istorice au fost
valorificate de energia şi vitalitatea încercată, timp
de veacuri, a naţiunii române. Dacă în anumite mo-
mente istorice, au venit şi unele îndemnuri şi une!e
ajutoare din afară, ele nu au fost, cum atât de in-
tuitiv recunoaşte profesorul Jacques Ancei, decât
«instrumentele ce au pus punct final, unei istorii
seculare». Astfel că, tratatele de pace din igig—1920
fără a crea ceva în ceea ce private statutul teritorial
şi politic al Rotnâniei nord, nu mi făcut decât sâ recu-
noască şi sâ înregistreze, în texte de drept internaţional
pozitiv, această creafîune logica, organica şi de caracter
definitiv, a naţiunii române. In această lumină tre-
buesc privite textele ce ne interesează, din tratatele
de pace: art. 292 clin Tratatul dela Versailles din
28 Iunie 1919; art. 59, 61, 89 din Tratatul clela Saint-
Geriuain din 10 Septemvrie 1919; art. 27, 45, 47, 74
din Tratatul clela Trianon, din. 4 Iunie 1920; art. 29
şi urm. şi art. 59 din Tratatul dela Neuilly din 27
Noemvrie 1919; ca şi Convenţia dela Paris, de recu-
noaştere a "Unirii Basarabiei la România, trecută la
28 Octoinvrie 1920, între Principalele Puteri Aliate
şi România.

Aceste acte juridice internaţionale iiispirându-se
din principiul naţionalităţilor, pe cate ele înţeleg să-1
aplice sub forma sa activă sau pasivă, şi consacrând
legitimitatea nouilor frontiere ale României, găsindu-le
adică conforme cu comandamentele acestui principiu,
prin aceasta însăşi le proclamă acoperite şi de protec-
ţiunea noului drept al ginţilor. Căci el recunoaşte
Statului naţional im 'drept de revendicare, de a
atrage la sine porţiunile din corpul naţiunii supuse
unor stăpâniri străine, iar acestora le recunoaşte
dreptul, de a se integra Statului lor naţional, anterior
existent.
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ROMÂNIA IN CADRUL NOUILOR ORGANISME
INTERNATIONALE (PACIFISMUL SAU CON-
STRUCTIV; POZIŢIA SA FAŢĂ DE SOCIETATEA
NAŢIUNILOR; LITIGII INTERNAŢIONALE:
PROBLEMA OPTANŢILOR UNGURI; COMPE-
TINŢA COMISITMII EUROPENE A DUNĂRII.

Se desprind astfel, cu toata claritatea, cele două
importante obiective ale naţiunii române, până la
desăvârşirea unităţii sale naţionale: pe de o parte,
o constantă şi prin nimic desmiuţită evoluţie spre
realizarea acestui istoric eveniment, pe de altă parte
o încadrare a Ţârilor Române odinioară, a României
mai apoi, în idealurile şi interesele superioare ale Co-
munităţii internaţionale a timpului, pe care naţiunea
Română le-a servit cu loialitate, de multe ori, spre
primejduirea însăşi a fiinţei sale politico-teritoriale.
Dar mai presus de orice, politica externă a Statului
român, în trecutul său istoric, în fazele transformă-
rilor statutului său internaţional, a fost o politică
de ordine şi de face la Dunărea-de-Jos, şi o politica
de valorificare întotdeauna a dreptului la viaţă a
naţiunilor mici, drept ameninţat timp de secole de
concepţia, instinctiv urmată mai întâiu de marile
.State îu domeniul internaţional, doctrinar formulată
mai apoi, sub conceptul«marilor aglomeraţiuni» eta-
tiste.

România veche nu a cunoscut, într'adevăr, răz-
"boaie de agresiune, nici politică imperialistă. A făcut
numai războaie defensive, pentru apărarea şi conser-
varea patrimoniului naţional, războaie pentru apă-
rarea creştinismului îu faţa ofensivei musulmane,
pentru recuperarea independenţei sale şi pentru
realizarea unităţii sale naţionale. Dar probele evi-
dente, pozitive, despre aspiraţiile naţiunii române
spre făcea constructivă nu lipsesc nici în tre-
cut. Sa amintim două: a) Punctul cinci din hotă-
rîrea divanului Adhoc din Moldova, prin care se cerea
neutralitatea, ceea ce înseamnă, — într'o vreme
când dreptul internaţional pozitiv înregistra două
astfel de cazuri în Europa occidentală, neutralitatea
Statelor-tampon, între Mari Puteri şi divergente impe-
rialisme (Elveţia dela 1815), Belgia (dela 1831), —
aspiraţii spre un regim internaţional de desinteresare
în conflictele vecinilor şi de îndepărtare a vechilor
imperialisme, dela pământul românesc; l) punctul
cinci din Memorandul Guvernului Român depus în
Congresul dela Berlin (diutre 13 Iunie—13 Iulie
^ S ) , prin care se cerea acelaş regim de neutralitate;
«România ar fi fericită şi recunoscătoare de a vedea
încoronate străduinţele sale, care au demonstrat indi-
vidualitatea sa., printr'o binefacere europeană: ga-
ranţia redă a neuiralUăjii sale, ceea ce ar pune-o în
măsură de a arăta Europei că ea nu are altă ambiţie
decât de a fi păzitoarea credincioasă a libertăţii
Dunăm, la gurile ei, şi de a se consacra k îmbunătă-
ţirea instituţiilor s a le şi la desvoltarea resurselor
sale». Dacă Comunitatea internaţională din acea epocă
nu a recunoscut Roniâtitei regimul de neutralitate
perpetuă, restrictiv pentru suveranitatea externă a
unui Stat, prin ridicarea dreptului de a declara răz-
bom, interese speciale de politică internaţionala ca şi

dorinţa de a conserva România în lupta pentru pă-
strarea echilibrului european, pe care cu îndârjire ea
1-a apărat în trecut, au determinat acea atitudine
negativă. Şi, într'adevăr, nu există manifestare de
politică externă a Statului Român, după acea dată, şi
până la semnarea tratatelor de pace din igig—1920,
care să nu fi tins la conservarea echilibrului european
în aceste părţi, 'şi la concretizarea ideilor de drept
şi de justiţie internaţională, cai'e însufleţeau, la în-
ceputul secolului al XX-lea, cea mai mare parte
dintre Statele din Comunitatea internaţională.

Era astfel firesc, şi în linia unei tradiţii de politică
externă care vine departe din trecut, ca România
întregită, prin realizarea idealului său naţional, să se
integreze îu noua -politică a păcii, politică ce a devenii:
principală preocupare în noua Comunitate a Statelor,
doritoare de a nu vedea repetându-se — o d a t ă satis-
făcute, îu măsura putinţelor şi realităţilor internaţio-
nale «legitimele revendicări naţionale, clar definite »
(W. Wilson) — u n nou războiu general, ca acel răz-
boia mondial, adevărat« războiu hiperbolic, de uzurii»
(Ferrero), primejdios pentru civilizaţia contemporană
însăşi. De aceea găsim România în rândul Membrilor
originari (fundatori), şi anume a acelora din prima
categorie, — înscrisă adică îu prima anexă a Pac-
tului din 28 Iunie 1919, — ai Societăţii Naţiunilor,
organism internaţional, inovatoriu şi revoluţionar
câte odată prin principiile Pactului său, faţă de teoria
şi practica vieţii internaţionale din trecut, a cavei
principală şi grea misiune, este, alături de organizarea
juridică a vieţii Statelor, conservarea unei fiăci
durabile în lume, edificată pe principiul respectării
tratatelor.

Ceea ce înseamnă că, din, chiar momentul închegării
nouei ordine internaţionale, consacrate juridice.şte prin
prescripţiile Pactului şi ale Tratatelor de Pace,
România a înţeles să se integreze în nouile idealuri
ale familiei Statelor, care doritoare de a-şi da un mi-
nimum de organizare juridică şi de a elimina imperiul
forţei brutale, Mocuindu~l cu domnia normei de
drept, în raporturile dintre ele, s'au adunat, în marca
majoritate a lor, în jurul Pactului, în jurul Instituţiei
internaţionale pe care el o crea, Societatea Naţiu-
nilor. După curn această apropiere dintru început
a României de Societatea Naţiunilor, — în Coiaii-
siunea de elaborare a Pactului căreia, Comisumea
I-a Conferinţei de Pace, ea a fost reprezentată piiu
Ministrul plenipotenţiar Diamandy, — se datoreşte
şi faptului că noul organism internaţional afirmă
în centnd preocupărilor sale de viitor "şi garantarea,
statutului teritorial şi politic pe caie aplicaţivinea
principiului naţionalităţilor, în Europa frământată de
o veche chestiune a naţionalităţilor, îl instaurase la
sfârşitul războiului mondial. într'adevăr, art. 10 din
Pact stipulează: «Membrii Societăţii se angajează să
respecte şi să menţină contra oricărei agresiuni exte-
rioare, integritatea teritorială şi independenţa politică
prezentă a tuturor Membrilor Societăţii»,

Loialitatea României faţă de Pact a fost tot-
deauna afirmată prin manifestările sale de politică
externă, şi .cu solemnitate proclamată prin succesi-
vele Mesagii regale de inaugurare a sesiunilor par-
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lamentare, ca şi prin repetate declaraţii ministe-
riale. Iar contribuţia sa la opera Societăţii Naţiunilor,
sJa concretizat în efectivă elaborare la desvoltarea
Instituţiei şi la promovarea păcii; în desbaterile
asupra problemelor vitale, de mare interes pentru
întreaga Comunitate internaţională, din Adunarea
generală şi clin Consiliu; ca şi în atât de utile discu-
ţiuni din Comisiunile geneveze sau din Conferinţele
internaţionale, ţinute sub auspiciile Societăţii. Au de
an, reprezentanţa Ro-
mâniei la Geneva a fost '-. . .•.
prezentă, eee;i ce do-
vedea spiritul său de
cooperare internaţio-
nală. Rezoluţiile vala-
bil, luate de organele
Societăţii, erau cu ;;-
ceeaşi loialitate însuşite
de România; amenda-
mentele propuse (de
ex. la art. 15 şi 16)
erau adoptate, conven-
ţiile, protocoalele, şi în
general toate actele ju-
ridice internaţionale în-
cheiate sub auspiciile
Societăţii, au fost ra-
tificate. De aceea ale-
gerea Domnului Nicolae
Ti tulesc»; ani de zile
conducătorul politicei
externe a României în
spiritul pr incipi i lor
Pactului, ca Preşedinte
a celei de a Xl-a şi
d e a XII-a Adunări a
Societăţii Naţiunilor, a
însemnat alături de un
omagiu pentru excep-
ţîonalele-i merite în
domeniul acţiunii con-
duse pentru împămân-
tenirea principiilor Pac-
tului în realităţile vieţii internaţionale, şi o recu-
noaştere a loialităţii României faţă de Societatea
Naţiunilor. Această alegere poate fi privită —
•/Ace unaufor român, M. Antonescu, «ca o elocventă
recunoaştere a încrederii cu care România a păşit
pragul Instituţiei dela Geneva şi ca o consacrare a des-
voltării aduse, de către ea şi de către ilustrai ei repre-
zentant, cauzei păcii», Această încredere în noua orga-
nizare internaţională, şi-a manifestat-o România şi
prin adeziunea ei la clauza facuUativUtyii din statutul

. Curţii Permanente de Justiţie Internaţională dela
Haga (art. 36 par. II), clauză ce prevede transfor-
marea competinţei Curţii, din facultativă cum este în
principiu, în obligatorie, pentru Statul aderent, (I,egea
de ratificare a acestei aderări, a apărut în «Monitorul
Oficial» din 26 Martie 1931). Adeziune de caracter
temporal, pentru o perioadă de cinci ani, cu titlu de
încercare oarecum, şi de la care sunt excepţionale:
a) toate chestiunile de fond, sau de procedură, ce pot

MAMÎŞAI.UI, Fir,SUI3SKI DECORÂND MC

aduce în discuţie, direct sau indirect, chestiunea inte-
grităţii teritoriale actuale şi a drepturilor suverane ale
României, inclusiv acele asupra porturilor sale şi a
căilor de'comunicaţii; b) toate diferendele referitoare
la chestiuni care, după dreptul internaţional, revin
în jurisdicţia României (chestiunile rezervate, aşa zise,
chestiuni municipale după o formulă scumpă ameri-
canilor, pe care şi Pactul Societăţii Naţiunilor le
scoate din competinţa organizaţiei internaţionale,

daca nn vot ai Consi-
liului le recunoaşte ca
atare (cf. art. 15, par.
8), De asemeni, nu este
lipsit de interes de a
aminti, spre a evidenţia
încă loialitatea Româ-
niei faţă de Societatea
Naţiunilor şi faţă de
angajamentele interna-
ţionale însuşite, că în
anumite ocaziuni, în
materie de protecţiune
a minorităţilor, Con-
siliul Societăţii Naţiu-
nilor care în virtutea
unor rezoluţii ale sale
exercită garanţia inte-
rnaţională asupra apli-
cării tratatelor mino-
rităţilor, a recunoscut
corecta îndeplinire a
obligaţiei ce România
a acceptat, de a-şi
ocroti minorităţile sale.
Astfel, spre a ne referi
la un exemplu conclu-
dent, atunci când Bise-
rica reformată şi cato-
lică din Transilvania
s'a plâns la Geneva,
prin petiţia înregistrată
la Secretariatul general
al Societăţii Naţiunilor

Ia 6 Mai 1925, contra proiectului de lege al în-
văţământului particular, din 1925 (lege care în
numeroase texte ţine seamă de drepturile recu-
noscute minoritarilor, de ex.: art. 3, 7, 24, 26, 27,
35. 39. 62/110, 113), Consiliul constată că « ,. .într'o
chestie foarte grea, Guvernul Român a manifestat
dorinţa cea mai sinceră şi cea mai lăudabilă de a
satisface ceea ce cer justiţia şi umanitatea... Comi-
tetul a examinat documentarea prezentată de către
Guvernul Român şi a constatat că afirmaţium'le peti-
ţionarilor, într'ttn număr considerabil de cazuri, nu
corespund realităţii, astfel cum ea reiese din anchetele,
actele şi documentele care au fost examinate. Membrii
Comitetului ţin să sublinieze, cât este de important,
ca plângerile formulate înaintea Societăţii Naţiunilor
de către minorităţi, să fie redactate cu maximum de
grijă, pentru ca Societatea să nu fie sesizată de fapte
inexacte}», (J. O. dela S. D. N, VH-eme annee, pag.743,
Scrisoarea adresată de I^oid Robert Cecil către I. G.

FERDINAKD
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Duca, atunci Ministru al Afacerilor Străine). Vom
aminti, în fine, tot ca o dovada de corectă onorare a
angajamentelor luate prin calitatea sa de Membru al
Societăţii Naţiunilor, — într'o vreme când o gravă
criză a Societăţii Naţiunilor a fost provocată «... utt
atât prin defectele Pactului, cât prin încercările unora
de a se elibera de angajamentele sale »(Stasys lyozorai-
tis), — aderarea României la sancţiunile contra Italiei
încursul râsbouilui itato-abisbiaii, aderare ce nu poate
fi interpretată decât ca manifestare a constantei con-
cepţii juridico-diplomatice ce a caracterizat politica
noastră externă, aderare ce s'a produs, sub impera-
tiva rigoare a normei de drept, înscrise în Pact, şi
trecâudti-se peste sentimentele comunităţii de rasă,
ce apropie naţiunea română de cea italiană.

Dar spre a avea o ideie cât mai completă despre
poziţia României faţă de Societatea Naţiunilor, trebue
să amintim că în câteva împrejurări, ea a figurat ca
parte în diferende, aduse înaintea ei: a) Astfel a fost
în faimosul proces al optanţilor Unguri, In interesul
lor, Guvernul U.igar a sesizat Consiliul Societăţii Na-
ţiunilor la 15 Martie 1923, în virtutea art. 11 par. II
din Pact,—«textul din care pornesc toate puterile
Societăţii, de gaidiau al păcii», cum îl caracterizează
profesorul Robert Redslob dela Strasbourg, — cu
chestiunea legii române de expropriere, care ar fi
afectat bunurile imobiliare ale persoanelor ce opta-
seră pentru naţionalitatea maghiară, conform preve-
derilor Tratatului dela îrianon, Statui Român pro-
cedând astfel contra art, 63 din acest tratat. Ori,
cum reforma agrară română fusese determinată de o
mare necesitate socială şi avea un caracter de gene-
ralitate, apljcându-se tuturor proprietarilor de imobile
turale de pe teritoriul României, nu era decât firesc
ca ea să se aplice şi bunurilor imobiliare rurale ale
optanţilor unguri, aceste bunuri neputând fi consi-
derate de nici un tratat insule de proprietate privile-
giate, şi găsindu-se juridiceşte supuse regulei lex rei
stlae. Prima fază a afacerii o reprezintă negocierile
directe dintre cete două guverne, prin intermediul
unui împuternicit al Consiliului, Contele Adatd;
negocieri desfăşurate la Bruxelles, la 27 Maiu 1923,
şi în care împrejurare —fapt important de reţinut,—
delegatul ungar a recunoscut că dreptul României de
a expropria bunurile optanţilor era compatibil cu
Tratatul dela Trianon, Desavuarea ce a urmat din
partea guvernului maghiar, a acordului dela Bruxelles,
a fost un act politic. Consiliul Societăţii Naţiunilor i-a
recunoscut deplina valabilitate juridică, prin rezo-
luţia din 5 Iulie 1923, care recomanda închiderea
diferendului, prin concilierea reciprocă. Atunci începe
a doua fază, căci optanţii unguri sesizează tribunalul
arbitrai mixt româno-ungar dela Paris, invocând art.
63. 232, 250 clin Tratatul dela Trianon şi pretinzând
ca exproprierea română era de fapt o «confiscare»,
o «lichidare » a bunurilor lor, ceea ce Tratatul înţele-
sese să interzică în mod expres, prin acele texte. Deşi,
cu drept cuvânt, România ridică excepţia de incorn-
petinţă a Tribunalului, acesta prin exces de putere
se declară competent, cu majoritate de voturi. In
faţa acestei proceduri, care făcea să se întrevadă că
Tribunalul arbitrai mixt nu înţelegea caracterul ge-

neral şi fundamentul juridic şi social al reformei
agrare, procedură care pe de altă parte încălca însuţi
Tratatul pe care-1 invoca, şi statutul constitutiv
al Tribunalului arbitrai mixt (art, 239 al acelui aş
Tratat), România rechema pe arbitrul ei şi sesiza,
ea la rândti-i, în baza aceluiaş text din Pact,
art. I I , par. II, Societatea Naţiunilor; în timp ce
Ungaria cerea Societăţii de a desemna nu alt arbitru,
îu locul aceluia ce se retrăsese. Ca urmare, Consiliul
a adoptat atitudinea de a nunii, 'in Martie 1927, trei
raportori: Sir Austen Chainberldn şi reprezentanţii
Chinei şi Japoniei, spre a studia din nou problema
optanţilor unguri şi a-i referi. I/ii 2 Septemvrie 1:927
raportul a fost depus şi el conchiclefi la justificarea
reformei agrare din România, şi la compatibilitatea
ei cu prevederile Tratatului dela Trianon; expro-
plierea neputând fi nici decum privită ca o confiscare
sau lichidare. Aceasta soluţie ar fi trebuit să lichideze
de îndată şi îir mod definitiv, procesul. Dar, cum s'a
recunoscut mai târziu chiar din tabăra celor intere-
saţi, Ungaria vedea un fecund instrument pentru
acţiunea revizionistă, îu a ţine cât mai mult în actua-
litate acest proces de a cărui lipsă de temeinicie
ori cine înţelegea fenomenul reformei agrare din Ro-
mânia, cu sacrificiile vrednice de admirat ale proprie-
tarilor români, era deja convins. După cum, din
dorinţa de a provoca şi a alimenta o atmosferă in-
ternaţională turbure în jurul stărilor de lucruri din
Europa Centrala, Ungaria revizionistă a exploatat
continuu problema protecţiunii minorităţilor din
Statele succesorale, din România în special, Este
astfel explicabil pentru ce, Ungaria rămânând pe
un punct de vedere intransigent alimentat şi de
unele părtinitoare <i eonsultaţivtni» ale vinoi juris-
consulţi de drept internaţional. Consiliul a trebuit să
se ocupe de această faimoasă problemă, într'o serie
de sesiuni, între anii 1927 şi 1929. Dreptul şi intere-
sele României au fost cu talent apărate de d-1 Titulescu.
Dar faţădeintransigenţaUngariei şi faţă de unele osci-
lante atitudini al Consiliului, chestiunea a fost solu-
ţionată printr'o transacţie, intervenită cu ocazia Con-
ferinţei repartiţiilor dela Haga, din Ianuarie 1930.
In drept, s'a recunoscut atunci dreptul suveran al
României de a fi procedat la efectuarea reformei
agrare, deci s'a reafirmat valabilitatea juridică a ra-
portului Chamberlain. Iu fapt însă, s'a constituit
«fondul A agrar», alimentat din rentele de expro-
priere, din anuităţi ale reparaţiilor datorite de Un-
garia între anii 1931 şi 1936 ca şi din anumite contri-
buţiuni ale Angliei, Franţei şi Italiei, formandu-se
un total de 219.500.000 coroane-aur, fond din care
se vor achita sentinţele în procesele agrare, pronun-
ţate de Tribunalul: arbitrai, reorganizat de această
dată, având în compoziţia sa cinci membri, dintre
cari doi desemnaţi de Curtea dela Haga, nu trei cum
prevedea art. 239 din tratatul dela Trianon. Din
spirit de solidaritate internaţională, a menajării unor
bune raporturi cu Ungaria vecină, şi a consolidării
prestigiului Societăţii Naţiunilor, România, care avea
întreg dreptul de partea sa, a cedat, consimţind la
această tranzacţie. Ca urmare, Acordurile dela Haga,
din 20 Ianuarie 1930, şi dela Paris, din 28 Aprilie 1930,
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au fost ratifica-
t e şi promulgate
•de România Ia
4 Iunie 1930
{« Monitorul O-
Sicial» Nr. 133),
în ziua când se
împlinea un
deceniu dela
semnarea Tra-
tatului clei a
Trianon.

b) Uit al doi-
lea diferend
adus înaintea
Societăţii Ka-
ţinuilor, în care
România a fost
parte, porni tot
din| reforma a-
grară, dar de
mult mai res-
trânse propor-
ţii, a fost che- i. S, REGELE CATÎ.OT, II CONFEKIND CU MABUŞAIAJI, PRANCHBT D'ESrERAY

stiutiea coloniştilor de rasă maghiară din Banat şi
Transilvania. Petiţionariiau reclamat Societăţii Na-
ţiunilor prin cererea lor din 18 Februarie 1925
că prin expropriere, până la tipul de lot fixat
pentru regiune, drepturile lor se găsesc încălcate,
-reforma agrară trecând peste prevederile Tra-
tatului minorităţilor. Comitetul Consiliului, func-
ţionând în baza procedurii în materie de protecţiune
a minorităţilor, punând această chestiune la ordinea
de zi, România promise-—din acelaş spirit de împă-
ciuire şi de menajare a minorităţilor sale, —o indem-
nizaţie de 700.000 franci aur pentru expropriaţi. In
faţa acestei oferte, Consiliul constată, la raportul
reprezentantului Braziliei, aprobat de către repre-
zentanţii Marii Britanii şi Suediei, reglementarea afa-
cerii şi includerea diferendului,

c) Intr'im al treilea diferend, interesând direct
România, Societatea Naţiunilor nu a avut decât rolul
<le intermediar. Bste vorba de determinarea juridică
a competînţei Coniisiunii Kuropene a Dunării, — pro-
blemă de vital interes pentru Statul român, carac-
terizată priutr'un conflict latent între suveranitatea
sa şi competenţa acestei Comisiiini, dotată cu perso-
nalitate juridică internaţională, —determinare ce s'a
•cerut printr'un « aviz consultativ» Curţii permanente
de Justiţie internaţională dela Haga, pe baza art. 14
din Pact, de către Consiliul Societăţii Naţiunilor. Pro-
cedura a fost adoptată, conform aranjamentului din
18 Septemvrie 1026, încheiat între guvernele francez,
englez, italian şi român, care a fost transmis Consi-
liului Societăţii Naţiunilor printr'o scrisoare a Preşe-
dintelui Conu'siunii de Comunicaţii şi Transit a Socie-
tăţii, .datată în 25 Septemvrie 1926, Ori, datele pro-
blemei erau acestea: Prin Tratatul dela Paris din
30 Martie 1856, Dunărea fiind internaţionalizată,
prin aplic aţiunea la acest fluviu al principiului de
navigaţie fluvială, două Comisiuni au fost create
pentru, administrarea fluviului, supravegherea res-

pectării liber-
tăţii de naviga-
ţie pentru toate
pavilioanele şi
efectuarea lu-
crărilor necesa-
re la guri:
Comisiunea Eu-
ropeană şi Co-
misiunea Rive-
ranilor. Prima,
de caracter tem-
porar, instituită
pentru un ter-
men de doi ani,
timp socotit su-
ficient spre a
se executa lu-
crările necesare
la gurile flu-
viului. A doua,
de caracter per-
manent, pe 11-
trucă libertatea

de navigaţie se cerea continuu supraveghiată, re-
glementată şi apărată, Dar interesele şi relaţiile
internaţionale s'au arătat a fi mai puternice
decât prevederile tratatului dela Paris, Comisiunea
Riveranilor s'a desfiinţat curând, din cauza ne-
înţelegerilor provocate de pretenţiuniie exclu-
siviste ale Austro-XJngariei, la preşidenţie, lăsând pe
urma ei doar un regulament de navigaţie, din 1857.
In schimb, Comisiunea Europeană arătându-se în im-
posibilitate de a-şi termina în scurt timp misiunea
pentru care fusese instituită, puterile ei au fost suc-
cesiv prelungite, îii câteva rânduri, prin acorduri,
apoi pe cale de tacită reconduefie. Totodată şi compe-
tiuţa sa a fost extinsă pe fluviu, De imde la origine
ea se întindea dela guri până la Isaccea, Tratatul
dela Berlin din 13 Iulie 1878—recunoscând Conii-
siunii Europene personalitatea juridică internaţională
independentă, —îi extinde puterile până la Galaţi, iar
Convenţia dela londra din 1883 până la Brăila.
Intre timp, România recunoscută Stat suveran,
intră în compoziţia Coniisiunii şi semnă, la 22 Mai
1881, odată cu celelalte Puteri, un act public de navi-
gaţie, care completa un act analog, semnat la Galaţi,
în 1865. Dar, — situaţie paradoxală, —deşi membru
al Comisiunii europene şi Stat riveran, România nu
a fost admisă la Conferinţa dela Londra dîn 1883, când
s'a extins competitiţa Coniisiunii pe sectorul Galaţi-
Brăilfi, Ca atare, fiind o res inter alios acta, decizia
dela londra nu putea fi recunoscuta valabilă juridi-
ceşte şi obligatorie pentru România, ale cărei drepturi
de Stat suveran şi riveran ea le ignora. Aci este
originea conflictului de competinţă ivit între Comisiu-
nea Europeana a Dunării şi suveranitatea Româ-
niei, aceasta suportând doar ca o stare de fapt,
contrarie drepturilor şi intereselor sale, competinţă
Comisiunii pe o porţiune a fluviului Dunărea, unde
nefiind justificată nici, cel puţin prin reale interese in-
ternaţionale, ea apărea de-a dreptul abuzivă. Incrimi-
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nari nu au lipsit a se aduce guvernelor în funcţiune,
pentru această ultragiere adusă suveranităţii Ro-
mâniei, ha. timpul său, discursul lui Al. I^ahovari din
4 Decemvrie 1881 din Cameră, prin care el critica
greşelile dintru început, a făcut impresie. Dar un
exagerat sentiment de menajare a voinţei «Concer-
tului european» în această ploblemă, a făcut ca Ro-
mânia sa. suporte starea de fapt până la războiul
mondial. I'iresc ar fi fost ca după războiu, la înclieerea
tratatelor de pace—când se redă fiinţă juridică Co-
rmsuinii europene, suspendată prin faptul războiului,
— România să pună cu toata energia reexaminarea
întinderii eompettnţei acestei Comisiuni. Ori, ce con-
statăm îu realitatea lucrurilor? Că tratatele de pace,
începând cu acel clei a Versailles (art. 331, 346 şi 350,
cu prevederile corespunzătoare din tratatele dela
Saint-Germain, Neuilly sur Seine şi Trianou) prescriu
că: a) Dunărea este pentru viitor, internaţionalizată
cu începere dela TJlm, h) se repune în funcţiune
Coniîsiunea europeană a Dunării, cu -puterile ce aven
înaintea războiului, etc.

Astfel, îndreptăţit constată profesorul N. Daşcovici,
că « România a semnat tratatele de pace prin care i
se consfinţea unitatea naţională şi i se satisfăceau
totodată, veclii revendicări la Dunăre, prin extin-
derea caracterului internaţional al fluviului şi retra-
gerea mandatului austro-uugar (în privinţa lucrărilor
din. sectorul Potţilor-de-Fier), dar fără să tacă nici o
rezerva în -privinţa• •nerecanoaşterii prelungirii de corn-
fielmţă a C, E. D.-ttfoti, dela Galaţi la Brăila. Rezerva
aceasta a apărut mult mai târziu, dat f&ră nici un
folos practic, din clipa când se consfinţise caracterul
internaţional al navigaţiei pe toată. Dunărea, până
la Ulm», Intr'adevăr,. numai în 1926,—şi după ce
şi Statutul Dunării din 23 Iulie 1921 consacrase
starea anterioară de lucruri, în chestiunea ce ne inte-
resează aci, — s'a cerut, prin intermediul Consiliului
Societăţii Naţiunilor, un aviz consultativ Curţii per-
manente de Justiţie internaţională dela Haga, asupra
cliestiunii de a se şti: a) dacă, după dreptul în fiinţă,
Comisiunea Europeană posedă pe sectorul maritim
al Dunării, ce se întinde dela Galaţi la Brăila, aceiaşi
competinţă ca pe sectorul dela Mare la Galaţi; b) în
cazul când Comisiunea nu ar poseda competinţă hi
sectorul Galaţi-Brăil.a, sau ar poseda o altă com-
petinţă., la ce punct trebue să fie stabilită demarcarea
între cele două regimuri?.
. Sesizată de această cerere de «aviz consultativ»
şi luând-o în cercetare, Curtea dela Haga a răspuns
(prin avizul T$x, 14 din 8 Decemvrie 1927), cu întinsă
motivare, că după dreptul îii vigoare Comisiunea
europeană, a Dunării posedă pe sectorul Galaţi-
Brăila, aceiaşi competinţă ca şi pe sectorul dela
Galaţi la Mare, şi că această competinţă se întinde
inclusiv asupra portului Brăila, ca şi la zonele teri-
torial definite, corespunzătoare zonelor porturilor.
Avizul precizează apoi că aceiaşi competinţă se
întinde şi asupra porturilor. Avizul Curţii dela
Haga a fost pronunţat, cu o opinie separată,
aceea a judecătorului român, • profesorul Demetru
Neguîescu. Sste cu deosebire interesant să citim în
această părere deosebită, care invocă în sprijinul ei,

art. 53 din Tratatul dela Berlin şi art. 346—347 din
Tratatul dela Versailles, că C. E. D. nu posedă
nici o competinţă asupra sectorului Galaţi—Brăila;
ci numai asupra Dunării de jos (maritime), dela gini
până k Galaţi, şi încă cu excluderea acestui port,
Dar că sectorul Galaţi-Brăila şi canalul navigabil ră-
mâne supus Comisiunii Internaţionale a Dunării {in-
stituite prin Statutul Dunării, cu sediul la Bratislava.,
apoi din 1927 la Viena).

Pe baza avizului pronunţat, s'a redactat la Geneva,
sub auspiciile Societăţii Naţiunilor, la 20 Martie 1929,
un proect de convenţie transacţională oarecum, ce
recunoaşte extinderea competinţei Comisiunii JSuro-
pene a Dunării până la Brăila, precum şi dreptul eî
de a redacta şi a promulga regulamente de poliţie a
porturilor şi a ţărmurilor, şi de a vegliea la aplicarea
lor.

In acelaş timp, în art. 7, par. I, Tratatul dela Paris
din 28 Octomvrie 1920, de recunoaştere a valorii inter-
naţionale a actului de Unire a Basarabiei cu
România, se stipulează că gura Dunării, denumita
Chilia «trebue să treacă sub jurisdicţia Coinisiunei
Europene a Dunării», Este drept că, anterior, România
ceruse această trecere. Dar astăzi aceiaşi problemă de
suveranitate a dictat României o rezervă şi în această
chestiune. Cu titlu de parţială satisfacţie a Ro-
mâniei, şi spre salvgardarea prerogativelor suvera-
nităţii sale, i se recunoaşte dreptul de a institui tri-
bunele de navigaţie, cu o Curte la Galaţi, spre a
judeca infracţiunile la regulamente şi a pronunţa
sentinţe executorii în numele Regelui României; în
speţă România lucrând ca reprezentantă a tuturor
Părţilor Contractante. S'a pretins, şi este întemeiat
desigur din punctul de vedere al dreptului formal,
că pe această cale, substanţiale satisfacţii s'att adus
Statului român, căci cel puţin regimul ulterior anului
1929, nu mai este instituit fără consultarea şi coiisim-
ţimântul său, ca acel anterior, şi că, spi'e deosebite
de trecut, s'a încercat şi în parte s'a realizat, nu
minimum de conciliere între competinţă Comisiunii
europene şi suveranitatea sa.

Dar îu fond, punctul principal al vechiului litigiu
dăiuueşte, căci printr'un. nou act juridic internaţional
s'a recunoscut competinţă Comisiunii Europene pe
porţiunea fluvială Galaţi-Brăila, unde nu se văd
fundate motive de a fiinţa; misiunea zisei Comisiuni
neputând fi raţional concepută decât la gurile jhi-
viuhdt şi nu mai departe. Şi apoi este locul de a se
pune problema dacă fiinţa însăşi a Comisiunii Euro-
pene a Dunării mai este necesară şi raţională, dtit
fiind că în noua ordine internaţională Statul roman,
întregit, prezintă depline garanţii să gereze interesele
internaţionale de liberă navigaţie la Dunărea de jos
şi să patroneze executarea lucrărilor necesare diu guri.

Dar respectuoasă de legalitatea internaţională,
având în politica sa externă ca dogmă respectarea
tratatelor, România va proceda în această clie-
stiune, — accentuiază fostul. ministru al Afa-
cerilor Streine, • — pe calea «unor note diplo-
matice, adresate cancelariilor interesate la mo-
mentul în care guvernul regal al României va socoti
că este oportun, să o ridice în mod oficial». Dar priu
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desfiinţarea Comi-
siuuii Europene, nu
s'ar face decât a
se servi ideea de
pace şi de armonie
internaţională: «Mi
se pare că a reda
României atribu-
ţiile teritoriale ine-
tente oricărui Stat
suvexan, este un
act care serveşte
pacea. Căci, drept
vorbind, chestiunea
pe care ne propu-
nem să o ridicăm,
mi este o chestiune
de revizuire a Tra-
tatelor. Ea este
chestiunea unifică-
rii regimului Du-
nării, căci nici un
f itiviu internaţional
din lume, • nu este
supus la un regim
de supraveghere,
din partea a două
Coniisiuni». Decla-
raţii categorice, din
care reese că în-
t r 'adevăr reglemeu •
tarea de astăzi a
regimului interna-
ţional al Dunării,
reprezintă o «ca-
pîtts denmiutio» pentru
vele obstacole ce ridică înStatui român, prin gra-

calea exerciţiului suve-
ranităţii sale, într'o vreme când este atât de frecvent
invocat principiul egalităţii de drepturi în diferitele
domenii de manifestare ale vieţii etatiste, şi când
unele State au căutat, fie şi pe calea condamnabilelor
denunţări unilaterale de tratate, să se libereze de
anumite servituti internaţionale prescrise, acelea, în
interesul păcii generale. Posibilitatea juridică a reme-
dierii acestei anachromce situaţii, este deschisă prin
însuşi Statutul Dunării, care în al său art. 7 prescrie:
e Puterile Comisiunii Europene nu vor putea lua sfârşit
decât prin efectul unui aranjament internaţional, în-
cheiat între toate Statele reprezentate în Comisiune»,
State care în art. 4 al aceleiaşi « Convenţiuni semnate
Ja Paris la 23 Iulie 1921, spre stabilirea statutului
definitiv al Dunării» — cum este titlul complet al
Statutului,—sunt arătate a fi: Franţa, Marea Britanie,
Italia şi România. Un acord între Statele reprezen-
tate în Comisiunea Europeană, ar putea pune deci
sfârşit unui organism internaţional şi paradoxal şi
dăunător, şi care nici cel puţin nu se dovedeşte în
situaţiuuea de a putea onora pe deplin misiunea
pentru care a fost instituit, din cauza dificultăţilor
materiale cu care se luptă. Ori, un asemenea acord este
realizabil, faţă de atâtea precedente, dintre care unul
xeceiit, concretizat în Convenţia dela Montreux, din

Iulie 1936, care a
oferit Europei, spu-
nea d-1 Eden Mi-
nistrul Afacerilor
Străine a Marei
Britanii, « ,, . o
preţioasă pildă de
progresul care se
obţine prin metode
pacifice şi legale
de reconsiderare a
Tratatelor».

Astfel, din în-
treaga sa politică
faţă de Societatea
Naţiunilor, ca şi din
modul conciliant
în care ea a înţe-
les totdeauna să
facă. soluţionate di-
ferendele sale in-
ternaţionale, reese
în chip vădit, că
România întegrâu-
du-se în noul ideal
de pace şi de or-
dine al marei majo-
rităţi a naţiunilor,
reunite în jurul
Genevei, —care cu
toate imperfecţiu-
nile organizării sale
rămâne un simbol
al acestei epoci, —
prin aceasta însăşi,

apare ca im gardian al Păcii în Europa Cen-
trală, ca un pilon al nouii orânduiri internaţionale,
desăvârşite prin tratatele de pace din 1919—1920.

FACTORII DETERMINANŢI, POLITICI ŞI
JURIDICI, AI SISTEMULUI DE ALIANŢE

ŞI DE SECURITATE DIPLOMATICĂ
A ROMÂNIEI

Acest ideal al nouii Comunităţi internaţionale,
această supremă necesitate a familiei Statelor de a se
conserva stările de lucruri consfinţite la finele răz-
boiului mondial, statutul teritorial şi politic rezultat
din voinţa naţiunilor şi consacrat prin ultimele t r a :
tate de pace, 1-a servit România şi prin acea serie de
acorduri internaţionale, încheiate sub regimul Socie-
tăţii Naţiunilor, ce reprezintă apărarea sa diploma-
tică. Acorduri elaborate desigur, în intenţia autoriloT
lor, spre a consolida în primul' rând securitatea diplo-
matică a contractanţilor, dar care, piin litera şi spi-
ritul lor, ţintesc la obiective mai întinse, ce se con-
fundă în definitiv cu acele ale Pactului Societăţii
Naţiunilor însuşi: consolidarea ordinii şi păcii gene-
rale. Şi a încheiat numeroase astfel de acorduri de
securitate România, preocupată mai presus de orice,
din momentul desăvârşirii unităţii sale naţionale, de
consolidarea statutului său internaţional.

M. S. REGRI-E CAROI, II, E. S, D, MOSCICKI PRIÎŞEDINTIÎJ.E RIÎPUBI.ICrţI
POLONE ŞI MAREI,E VOEVOD MIHAI, TRECÂND IN REVISTĂ

COMPANIA DB ONOARE, 193?
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Căci este o norma general valabilă de drept al
ginţilor, ca «graniţele unei ţări, odată dobândite şi
recunoscute prin acte internaţionale, cer acoperire de
garanţie pentru viitor, chiar din cel dintâiu ceas, mai
ales când este vorba de graniţe sporite » (N. Daşcovici).
Am putea spune sintetizând, că sistemul alianţelor
postbelice ale României, se manifestă pe trei planuri:
a) unul de caracter general, universal, concretizat în
formula: securitate colectivă; b) altul de caracter
regional (alianţe şi relaţii cordiale cu vecinii); c) un
al treilea de caracter continental. Ii comandă această
politicii de a-şi căuta alianţe defensive, în primul rând
poziţia sa geografică . La răsărit, Rusia Sovietică
se situase, în primii ani după instaurarea notiii
sale forme de guvern, în afara Comunităţii de
drept a ginţilor, prin nerecunoaşterea vreunei
obligaţiuni contractuale faţă de Statele capita-
liste, angajate de regimul anterior, şi prin nerecu-
noaşterea, în aeelaş timp, a principiilor de drept inter-
naţional, creaţiune juridică a lumii burgheze, ca şi a
regiile lor de umanitate. Situaţie cu atât mai pri-
mejdioasă pentru România, cu cât Rusia .Sovietică
deşi proclama teoreticeşte dreptul popoarelor sale la
o largă auto-dete mimare, opunea veto la recunoaşterea
reintegrării Basarabiei, prin sentinţa dreptului istoric
şi priu. manifestarea neîndoelnică a voinţei colective,
în cadrele .Statului român. Deşi Convenţia dela
Paris din 28 Octcmvrie 1920, trecută între Anglia,
Franţa, Italia şi Japonia, de o parte, şi România
de altă parte, recunoscuse valoarea internaţională a
actului istorico-juridic a Unirii Basarabiei la Ro-
mânia şi punea în perspectivă invitarea Rusiei «.. .de
îndată ce va avea uu guvern responsabil, să adere
la acest tratat, rezervându-şi dreptul de a supune
arbitragiului Consiliului Societăţii Naţiunilor orice
chestiune de amănunt, fărâ ca însă frontierele basa-
rabene san suveranitatea României asupra acestora, să
poată fi repusăîn discuţie»(art. 9), Ori, tocmai întârzie-
rea evenimentelor care să permită o asemenea invitare,
—Uniunea Republicelor Socialiste Sovietice ruseşti
a evoluat numai mult mai târziu spre apropierea ei
de Comunitatea Internaţională, după cum şi guvernul
ei şi-a dobândit, numai treptat, o recunoaştere din
partea celorlalte State, — comanda României o po-
litică hotărîtâ de consolidare a fruntariilor răsăritene
în ordinea apărării armate, dar şi în aceea a securi-
tăţii sale diplomatice. Deasemeni, la vest, —unde Un-
garia readusă la Umitele-i fireşti de Stat naţional,
începe agitaţii revizioniste de a doua zi după semnarea
tratatelor de pace, spre refacerea Statului pentru tot-
deauna apus, ca unul ce excelase în politica-i de
opresiune a naţionalităţilor, al Coroanei Sfântului
Ştefan,— România trebuia să se preocupe de o serioasă
politică de apărare şKle natară diplomatică a fron-
tierelor apusene. O asemănătoare politică se im-
punea şt la Sud, cad Bulgaria se arăta neînţele-
gătoare în privinţa drepturilor istorice ale României
asupra Dobrogei vechi şi noui şi în privinţa vitalelor
interese economice şi militare asupra acestui din urmă
teritoriu. Dar politica alianţelor postbelice ale Ro-
mâniei şi închegarea lor într'un sistem organic mai
era comandată încă de un factor; cel internaţional,

care nu putea fi ignorat, decât cu perspectiva uuor
mari primejdii pentru viitor. El era în directă legă-
tură cu soarta art. 10 din Pactul Societăţii Naţiunilor.
Acest text ce garantează, prin obligaţia mutuală, a
membrilor Societăţii, integritatea teritorială şi indepen-
denţa politică prezentă şi este capabil, prin angajamen-
tul ce stipulează de a soluţiona deplin şi definitiv, vitala
problemă a securităţii Statelor, dacă el ar fi cu loiali-
tate aplicat — text, ai cărui autori, au voit « ., ,să
protejeze odată pentru totdeauna slatu-quo teritorial,
contra ori cărei schimbări violente, oricare ar fi natura
sa şi oricare ar fi cauza sa» (O. Hoijer) — a avut o
evoluţie, de natură să-i slăbească eficacitatea. încă
dela origini, înscrierea sa îu Pact a constituit 1111a
dintre cauzele abţinerii Statelor-Unite dela Socie-
tatea Naţiunilor. Iar nu mult mai târziu, din prima
Adunare a Societăţii Naţiunilor, delegaţia canadiană
a angajat o luptă pentru eliminarea art. 10 din Pact,
ca prescriind o prea grea răspundere pentru membri,
şi constituind prin angajamentul ce stipulează, un
grav obstacol la aderarea în viitor a Statelor Unite.
Este adevărat ca, din discutarea angajamentului
acestui text, în trei Adunări succesive, s'a des-
prins un larg curent în favoarea textului nostru.
Dar nu mai puţin, în a IV-a Adunare a Societăţii,
în şedinţa din 25 Septemvrie 1923, s'a votat o rezo-
luţie interpretativă, — cu opunerea unui membru
(Persia) şi cu 13 abţineri —care stabileşte că «.. .este-
conform spiritului art. 10 că, în cazitl când Consiliul
ar socoti că trebue recomandată aplicarea de măsuri
militare, ca urmare a unei agresiuni, el va avea de
ţinut seama mai ales de situaţia geografică şi de
condiţiile speciale ale fiecărui Stat». Şi se adaugă
apoi, slăbindu-se aci sentimentul de securitate, pe
care autorii Pactului înţeleseseră sa-1 consolideze, că
«aparţine puterilor constituţionale ale fiecărui membru
de a aprecia în ceiace priveşte obligaţia de a menţine
independenţa şî integritatea teritoriului membrilor,
în ce măsură zisul membru este ţinut să asigure exe-
cutarea acestei obligaţiuni, prin întrebuinţarea for-
ţelor sale militare», Interpretare ce se îndepărtează
desigur de litera şi spiritul art. 10, care conţine o
adevărată obligaţie juridică internaţională, de natura
să distrugă încrederea Statelor în garanţia colectivă
a teritoriului lor şi a statutului lor politic, organele
constituţionale ale diferitelor State putând avea
tendinţa de a subaprecia obligaţia lor de participare
efectivă la o acţiune în contra agresorului. Slăbire de
încredere în eficacitatea art. io, deci, pe care nu o
poate reface nici partea finală a amintitei rezolu-
ţiuni: «totuşi recomandarea dată de către Consiliu,
va fi considerată ca de cea mai înaltă importanţă,
şi va fi luată în considerare de către toţi membrii
Societăţii, în dorinţa de a executa cu bună credinţă
angajamentele lor». Este drept câ această rezoluţie
nu a putut fi adoptată valabil juridiceşte, neîutrnnind
votul unanimităţii membrilor, regulă fundamentală a
Pactului. Şi chiar dacă s'ar fi realizat necesara una-
nimitate, este o întrebare dacă ea ar fi fost obligatorie
pentru membri, dat fiind că depăşeşte economia juri-
dică a textului pe care urmăreşte să-1 interpreteze,
ceeace nu este cu putinţă în drept, decât pe calea
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unui auieiidament, al respectivului text. Astfel că
îndreptăţit s'a putut constata că şi în urma rezoluţiei
din 1933 « . . .membrii Societăţii Naţiunilor îşi con-
servă deplina libertate în ceea ce priveşte interpre-
tarea art. 1.0 din Pact» (Dr. M. GonsiorowsM).

Deşi discuţiunile purtate îu Adunările Societăţii Na-
ţiunilor şi în Comisiunile ei, au accentuat asupra ideii că
eventuale remanieri teritoriale nu se pot face sub regi-
mul Pactului pe cale
violentă,[prin recurge-
rea la arme, un asc-
jneni procedeu ilegal
impunând asistenţa co-
lectivă pentru victima
agresiunii — raportul
Struycken, adoptat de
Comisiunea juriştilor,
chemaţi a da un aviz
asupra întinderii art.
10, preciza că acest
text (1 . . .face din So-
cietatea Naţiunilor un
organism ; al păcii,
chemat a salvgarda
principiul, că schim-
bările teritoriale nu
pot- să se producă
decât în urma unei
proceduri pacifice i> —•
totuşi ele au îndru-
mat Statele să-şi caute
securitatea lor diplo-
matică, şi dincolo de
angajamenteleexprese
ale Pactului. Şi cum
art, 21 din acest do-
cument stipulează că
«angajamentele inter-
naţionale, precum sunt
tratatele de arbitraj şi
înţelegerile regionale,
ca Doctrina lui Mon-
roe-, care asigură pă-
strarea păcii, nu sunt
socotite ca nepotrivite ctt nici una din prevede-
rile acestui Pact», Statele s'au îndrumat pe calea
alianţelor, —pe care autorii Pactului îuţeleseseră să le
elimine din relaţiile internaţionale, şi să le înlocuiască
cu principiul cooperării colective, — şi au început să
organizeze în interesul securităţii lor, înţelegeri re-
gionale. Astfel, dintr'un. îndoit motiv, şi România
a fost adusă să urmeze aceiaşi cale a alianţelor, care
devenea tot mai frecventată de diferitele State, în
măsura ui care lacunele, scăderile, imperfecţiunile
Pactului, deveneau tot mai vizibile.

AUANŢA POLON0-R0MÂNĂ
3ÎVOI,UŢIA RELAŢIILOR ROMÂNO-RUSE

Şi cum securitatea frontierelor orientale, era mai
precară, — regimul .sovietic, dedându-se 3a o siste-
matică şi continuă propagandă, în primii ani mai

ar, s. UEOHIJÎ CAttoi, ir 91 iî, s, D, ED, DBMBŞ, pniţşBnnmau RJÎPU-
HI,ICIîI CEHOSLOVACE CU PRIÎ,I.ÎJUI« VIZITIJr SAT.R I,A BUCUREŞTI, 1C13C

ales, contra acestui act natural de evoluţie istorică
a naţiunii române, pe care-1 reprezintă Unirea Basa-
rabiei, deşi exponenţii acestui regim cunoşteau şi
caracterul românesc al provinciei şi tăria dreptului
nostru istoric asupra ei, — în această direcţie s'a
îndreptat dintru început, politica externă a României,
îu domeniul securităţii diplomatice, De aci, încheierea
celei dintâi alianţe defensive polouo-române, îu

cadrul nouii ordine
internaţionale, datată
3 Martie 10,21, Act
juridic internaţional
ce nu reprezintă, fără
îndoială, o inovaţie
în raporturile dintre
cele două State, ci
reluarea unei vechi
tradiţii de apropiere
şi prietenie polono-
română, pentru a cărei
realitate stau mărtu-
rie, vechile Tratate
din anii 1389, 1411,

V 1499,1510,1518,1527,
1539. I5#- 1554. etc.
Inspirâiidu-se din «ho-
tărîrea de a apăra
pacea dobândită cu
preţul atâtor sacrificii»
— precum spune
Preambulul acestui
important document,
negociat şi semnat ia
numele ceior doi Capi
de State, de către
Prinţul Sapieha şi
Take lonescu — acest
tratat (în 8 articole)
stipulează angajamen-
tul categoric că «Po-
lonia şi România se
obligă să se ajute re-
ciproc, în cazul când
ana dintre ele ar

provocare din parte-i, pe jvon-îl atacată, iară
iiereîe lor comune dela răsărit. Ca urmare, când unul
dintre cele două State ar fi atacat fără provocare din
parte-i, celălalt se va socoti in stare de război şi-i
va da ajutor cu armele» (art, 1). In care scop, o con-
venţie militară este pusă în perspectivă (art. 3), iar
chestiunile de politică externă, faţă de vecinul dela
Răsărit, îşi vor găsi soluţionare, după o prealabilă
consfătuire a celor două guverne (Art. 2). Cooperarea
politică polouo-română este încă întărită, prin obli-
gaţia ce-şi însuşesc semnatarii «... de a nu trata
şi de a nu încheia nici armistiţiu, nici pace, unul
fără celălalt dacă, în contra sforţărilor lor paşnice,
cele două State s'ar găsi în stare de război defensiv
conform, art. I» (art.4). Dar cum acest tratat era înche-
iat numai pentru cinci ani (art. 5) la expirarea termenr-
lui. s'a ajuns la înnoirea sa, sub forma unui tratat de
garanţie, semnat la 26 Martie 1926, de I. G. Duca şi
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I Wietowieyski, ministrul Poloniei la Bucureşti. Jun-
diceşte bazele noului tratat (având tot opt articole)
sunt lărgite amiciţia consolidată şi, având grija de a
elimina pe cale paşnică orice diferend între contrac-
tanţi precizată. Căci făcând expresă referire la dorinţa
sinceră de a da popoarelor lor garauţii complimentare m
cadrul Pactului Societăţii Naţiunilor şi a Tratatelor
ai căror semnatari sunt» (Preambul), ei consolidează,
în ce îi priveşte, fundamentalele obligaţiuni înscrise
în Pact (art. io, 12, 13, 15- * 6 l prescriind angaja-
mentul expres al Poloniei şi al României, de _« a-şi
respecta îu chip reciproc şi a menţine contra oricărei
agresiuni externe, integritatea lor teritorială actuală şi
independenţa politică prezentă» (art. 1); şi ca urmare,
de a se ajuta în mod efectiv, când ele s'ar vedea
atacate, fără provocare din parte-le, în dispreţul pro-
cedurii de pacificare din Pact, punând îu aplicare
art. 16 sau 17 din Pactul Societăţii Naţiunilor, apli-
cam! adică sancţiunile, prescrise contra agresorului
(art. 2). De unde, ca firească consecinţă, obligaţia lor
de a supune unei proceduri de conciliere sau de arbi-
traj, toate chestiunile asupra cărora nu s'ar putea
înţelege, sau care nu ar fi putut fi rezolvate prin pro-
cedeele diplomatice obişnuite (art. 6).

La expirarea celei de a doua perioade de cinci ani
(cf. att. 7), tratatul a fost iarăşi înnoit, la 15 Ianuarie
I93L—plenipotenţiari fiind, cei doi Miniştri de
Afaceri Streine, G. Mironescu şi August Zaleski, —
pentru aceiaşi durată, având acum şapte articole. Se
stipulează, de această dată, prelungirea pentru viitor,
dacă nu a intervenit un preaviz de denunţare, cu cel
puţîu un an înaintea expirării acestei perioade, pe
cale de tacită recoiidttcţiime. Ceea ce dovedia, pe de o
parte că tratatul pătrunsese în realităţile pieţii inter-
naţionale, iar pe de altă parte, că necesitatea prelun-
girilor sale succesive dăinuia, într'o vreme în care
«crizele» Societăţii Naţiunilor, deveneau tot mai
frecvente. In anul 1936, cel doi contractanţi au luat
act de continuarea valabilităţii acestui tratat, de
alianţă defensivă şi de garanţie, — după ce o anumită
atmosferă de raporturi internaţionale, apăsătoare, din
ultimii ani, se limpezise, —spre consolidarea statu-
tului frontierelor orientale, şi a Poloniei şi a României.
Privit în cadrul nouilar angajamente internaţionale
de securitate, astfel cum în mare număr ni le arată
înregistrarea şi publicarea lor la Geneva {cf, art. iS
din Pact), tratatul polono-român apare ca unul dintre
cele mai conforme cu litera şi. spiritul Pactului So-
cietăţii Naţiunilor, elintegrându-se deplin în sistemul
Pactului, şi consolidând conceptul de asistenţă şi de
garanţie reciprocă, între cei doi semnatari, pentru
ipoteza când procedura de pacificare înscrisă îu Pact,
nu şir-ar da rezultatele aşteptate.

_ Dar sistemul apărării noastre diplomatice (conven-
ţionale) asupra frontierelor din Răsărit, nu s'a oprit
aci. Politica externă a României, călăuzită de ideia
unei constante promovări a relaţiilor sale interna-
ţionale, în cadrul sistemului Pactului Societăţii Na-
ţiunilor, şi a consolidării statutului teritorial şi politic
internaţional, — conştientă apoi de tăria drepturilor
imprescriptibile şi inalienabile ale naţiunii române la
unitatea sa naţionala, — ar fi înţeles, încă dintru

început, menajarea unor raporturi de bună vecină-
tate cu Rusia Sovietelor. Mai ales că, consolidându-şi
şi uormalizându-şi echilibrul social şi politic intern
prin generoasa reformă agrara şi o liberală politică
faţă de minorităţile sale, România adoptase, din pri-
mele momente, o atitudine de neamestec îu treburile
interne ale Rusiei agitata, de sbuciumul şi primej-
dioasele frământări aduse de perioada revoluţionară
şi de stările războiului civil. Astfel, îti răspunsul
trimis de Preşedintele Consiliului ele Miniştri, dr. Alex.
Vaicla Voievod din Londra, şi datat 3 Martie 1920,
la ofertele de pace ale Guvernului bolşevic formulate
de către comisarul poporului, Ciceiin, la 24 Februarie
1920 (se ştie ca Guvernul revoluţionar al Rusiei de-
clarase războiţi României prin nota din 13 Ianuarie
191S şi ultimatum-ul din 16 Ianuarie 1918), se poate
citi: «...România şi-a înfăptuit unitatea naţională
graţie spiritului de disciplină şi jertfelor armatei şi
ale întregei naţiuni române. Această unitate a fost
cuprinsă în Constituţia Ţării, prin hotărîrile unanime
ale Adunărilor legiuitoare, alese prin vot obştesc şi
secret. România doreşte să pună temeliile viitoarei
sale desvoltări economice şi politice pe o bază demo-
cratică, în pace şi cu raporturi amicale faţă de vecini.
Cât priveşte întâmplările şi luptele din Rusia, Ro-
mânia a ţinut totdeauna şi va stând în principiul de
abţinere dela otice amestec, în treburile interne ale unei
Ţări vecine». Dar o apropiere, fie şi de bună vecină-
tate, de Rusia, era condiţionată pentru România, îu
chip firesc, de recunoaşterea realipirii Basarabiei. Ori,
ani de zile, nouri guvernanţi ai Rusiei au speculat
problema Basarabiei, în scop de propagandă a ideilor
lor sociale şi din imperialiste interese internaţionale;
căci, în scurttitnp, eis'au arătata fi, în acest domeniu,
fideli continuatori ai politicii vechilor Ţari. Ei
înţelegeau « .. .exploatarea aşa zisei chestiuni basa-
rabene, spre a păstra în Orientul Europei un motiv
de ceartă şi de tulburare a graniţelor, o portiţă pe
unde să poată, cândva, încerca realizarea visului cel
mare: coborîreaspre Coustantinopole, de-a-Umgul
ţărmului Mării Negre» (N. Daşcovici). Şi alături de
aceasta, aceiaşi guvernanţi ai Rusiei Sovietelor se
arătau duşmănoşi faţă de statutul teritorial şi politic
şi al celorlalte State «capitaliste», la a cărui ras-
turnare lucrau febril, printr'o propagandă tene-
broasă, pentruca pe ruinele lor să se instaureze
comunismul. Societatea Naţiunilor, ea însăşi, având
ca principiu dogmatic garantarea acestui statut, le
apărea ca o Asociaţie a Statelor « capitaliste », Numai
când Japonia a devenit o primejdie pentru Soviete,
în Extremul Orient, şi când în Germania transfor-
mări politice interne anunţau ruperea cordialelor rela-
ţiuni germano-bolşevice, instaurate tocă dela Pacea
separată dela Brest-Iitowsk şi colisolidate prin Tra-
tatul secret dela Rapallo (a. 1923), nota de agresi-
vitate a politicii externe, sovietice, a făcut loc unei
atitudini de apropiere de vecini, dela Marea Baltică
la Marea Neagră, şi de intrare în' orbita principiilor
Pactului Genevei. De aci apoi, încadrarea Rusiei îu
politica tratatelor de neagresiune, concepute, după o
corectă definiţie a unui tânăr cercetător român, ca
«înţelegeri bilaterale sau multilaterale, ce tiud, ta-
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obligaţie negativă,
ataca, şi o obligaţie pozitivă, aceea
de a acorda ajutor şi asistenţă
Statului contractant, care ar fi
victima unei agresiuni» (I. I. Di-
mnaiHlescit). Această jîolitică fu-
sese inaugurată în cadrul Genevei,
şi pe plan universal, încă din epoca
proiectului de Tratat de Asistenţă
Mutuală (a. 1922—1933), iar pe
p!an regional, cu câţiva ani înainte
de Pactul Briand-Kellogg din 27
August 1928, fiind concretizată,
cam în acel aş timp, în Apusul
Buropei cu Pactul renan dela Lo-
carno (din 16 Octomvrie 1925),
iar în Răsărit, de către Uniu-
nea Sovietică, în raporturile cu vecinii săi. Prin
această politică ia naştere Protocolul I^itvinofi
(sau Protocolul dela Moscova) semnat la 9 Februarie
1929, între Uniunea Sovietică, letonia, Estonia,
Polonia şi România, în scopul intrării imediate în vi-
goare a Pactului Briand-Kellog, —independent de
prevederile în această materie, din art. 3, al acestui
act, — î n t r e semnatarii Protocolului, Bar se pune
întrebarea, care este semnificaţia juridică a acestui
document, în ceea ce priveşte securitatea frontierelor
noastre răsăritene? Iţste drept că el stipulează, în
termeni formali, că «Tratatul de renunţare la războiţi,
ci instrument de politică naţională, semnat la Paris
la 27 August 1928, a cărui copie este anexată la pre-
zeutuE protocol ca parte integrantă a sa, intră în
vigoare între Părţile Contractante, după ratificarea
zisului Tratat dela Paris din 1928, de către organele
legislative competente ale Statelor contractante res-
pective », ceea ce ar însemna, că abolindu-se răz-
boiul ca instrument de politică naţională, şi obli-
gându-se senuiatarii de a căuta lichidarea eventualelor
lor diferende, prin diferitele mijloace de pacificare,
ce le stau la dispoziţie, — ceea ce tocmai stipulează
art, X din Pactul Briand-Kellogg, principial s'ar putea
vorbi îiitr'un anumit sens de un spor de securitate
convenţională şi în ceea ce ne priveşte. Dar cum
conceptul de securitate este, mai presus de toate, o
chestiune, de ordin psihologic, o stare de încredere
îu iutaiigibilitatea unui anumit statut internaţional,
este de o potrivă îndreptăţit, a constata că, faţă
de spiritul care domnea în Rusia, aveam motive
să ne îndoim, ,

.. Cum Rusia Sovietică evolua totuşi spre principiile
preocupările Genevei, —• ea revenind astfel treptat la
recunoaşterea principiilor de drept internaţional,— ex-
ponentul politicii noastre externe, d-1 N. Titulescu
înţelegea să confirme a operde pace începută, Când
delegaţia sovietică la Conferinţa Desarmării a pre-
zentat un proiect de definire a agresiunii, în şedinţa
din 6 Februarie 1933, din care apoi s'a inspirat

M, s. RROET.E; CAROI, I I ŞI A. S. R. PH.INCH>EI,IÎ REGENT PAUI, AI, YUGOSI,AVII3I
I.A SINAIA, 25 OCTOMVBirj 1937

«Comitetul pentru chestiunile de securitate»(prezidat
de N. Polîtis), spre a prepara un text pentru definirea
agresorului şi un raport explicativ, ee au fost distri-
buite membrilor Conferinţei de Desarmare la 24 Maiu
1933) d-1 Titulescu prin noui tratative, purtate în
afară de Conferinţa Desarnmrii, a ajuns la elaborarea
Convenţiilor dela Londra, pentru determinarea agreso-
rului, din 3 şi 4 Iulie 1933,

Ele sunt în număr de două, şi în ambele România
figurează ca parte. Prima Convenţie, din 3 Iulie 1933,
are un caracter regional, fiind încheiată între Uniunea
Republicelor Socialiste Sovietice, Polonia, România,
Turcia, Estonia, Persia, Letonia şi Afganistan; adică
între Rusia Sovietică şi vecinii ei. (Deschisă fiind
numai pentru Finlanda, care a şi aderat; îu ceea ce
priveşte I/ituania, o convenţie similară s'a semnat,
între ea şi Soviete). A doua Convenţie, din 4 Iulie
*933i — aproape identică ca termeni cu cea din t â n j -
eşte încheiată între Uniunea Sovietică, Turcia şi
Mica-Iuţelegere (România, Jugoslavia, Cehoslovacia)
şi are o accentuată tendinţă spre universalitate, ea
fiind deschisă tuturor celorlalte State, prin clauza
de acesiune ce conţine. Prin aceste acte juridice
internaţionale, «fiecare dintre înaltele Părţi Coutrac-
tantese angajează a accepta, în raporturile sale mu-
tuale cu celelalte, şi din ziua punerii în vigoare a
prezentei Convenţiuui, definirea agresiunii, astfel
cum ea a fost explicată în raportul Comitetului pentru
chestiunile de securitate, cu data de 24 Maiu 1933,
(Raportul Politis) către Conferinţa pentru reducerea
şi limitarea armamentelor, raport făcut în urma pro-
punerii delegaţiei sovietice» (art. 1). Şi recunoaşterea
ca agresor a unui Stat, este dependentă de săvârşirea
de c&tra el, frimul, a unuia dintre cele cinci fapte,
arătate de art. 2: fa) Declaraţia de războiu urnii alt
Stat; b) Invaziunea prin forţele sale armate, chiar
fără declaraţie de războiu, a teritoriului unul alt
Stat; c) atacul prin forţele sale terestre; navale sau
aeriene, chiar iăra declaraţie de războiu, a teritoriului,
vaselor sau aeronavelor unui alt Stat; d) blocusnl
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naval al coastelor sau porturilor unui alt Stat; e)
sprijinul acordat bandelor armate, pe teritoriul său,
care ar invada teritoriul unui alt Stat, sau refuzul,
faţă de cererea Statului invadat, de a lua pe propriul
teritoriu, toate măsurile ce ar fi în puterea sa., spre a
lipsi zisele bande de orice ajutor sau protecţie».
Vom recunoaşte că, principial, Convenţiile dela
Londra au putut fi privite ca reprezentând un impor-
tant pas în materia securităţii, definirea celor cinci
cazuri de agresiune, ce sintetizează, aproape toate
ipotezele înregistrate în practica vieţii internaţionale,
permiţând a se şti în mod precis, cine este agresorul
şi cine este victima. Deaceea atingerea universalităţii
lor, a fost privita ca un preţios element întru con-
solidarea păcii naţiunilor, ele înregistrând pentru
întâia dată, dupâ atâtea repetate încercări, o corectă
determinare a agresorului într'mi angajament inter-
naţional ce a luat fiinţă juridică, Dar dacă le privim
prin prisma doctrinei sovietice a dreptului interna-
ţional, ce se poate spune despre garanţiile ce ele pre-
scriu? Răspunsul ne-a tost dat, în aceşti termeni:
«Dela negarea forţei obligatorii a regulelor interna-
ţionale se tinde tot mai mult, în regimul sovietic,
să se ajungă la scoaterea de sub praf. al concepţiilor
juridice ale democraţiilor burgheze, care să deser-
vească necesităţile internaţionale ale Societăţii So-
cialiste» (Korovine). O concepţie de oportunism po-
litic internaţional deci, dar folositoare şi celor mai
stringente necesităţi ale Continentului european. Pe
de aîtă parte, în doctrina dreptului internaţional a
diferitelor State semnatare, s'au formulat opinii ca
acestea: «Acordurile dela Londra îndepărtează pentru
Polonia, pericolul momentan de a se vedea amenin-
ţată de colosul rus şi cel german » (J. Sedlacek); iar
— « .. .pentru Estonia, letonia, Persia şi Afganistan,
s'a zis,—ele aduc beneficiul consolidării Statutului
internaţional al acestor State (Kaasik). Cât priveşte
România., Convenţiile dela Londra au fost privite, la
început, cu multa favoare în cercurile diplomatice,
în doctrina românească de drept internaţional, în
rândurile cronicarilor politicei externe, S'a spus astfel,
cu mult entuziasm, că « , . .înlăturarea primejdiei
ruseşti prin Acordurile deia Londra, pun Statele din
Răsăritul Europei, spre deosebire de cele din Apus,
în privilegiata situaţie de a avea probLema securităţii
lor resolvate» (R. Hillard). Juridiceşte/într1 adevăr,
aceste acorduri reprezintă un progres şi în ceea ce
priveşte securitatea noastră, ele combătând războiul
între semnatari şi obligând ia procedura pacifică,
. Ca '.urmare a acestor acte şi a acestei concepţii
de interpretare, a rezultat, nu mult mai târziu,
reluarea raporturilor diplomatice ale României cu
Rusia' Sovietică. Schimbul de scrisori cordiale între
cei doi miniştri ai Afacerilor Streine, d-nii Titulescu
şi Litvinoff, la Geneva, în 9 Iunie 1934, accen-
tuează asupra dorinţei ca «.. .relaţiunile stabilite
să rămână pentru totdeauna normale şi amicale
şi ca cele două naţiuni să coopereze, pentru cel
mai inare bine reciproc al lor, la menţinerea păcii
în lume», guvernele lor înţelegând « sa-şi garanteze
mutual deplinul şi întregul respect al suveranităţii

fiecăruia dintre Statele respective», Astfel s'a încheiat
o agitată perioadă din evoluţia relaţiilor ruso-roinâne,

ROMÂNIA IN MICA ÎNŢELEGERE (GENEZA
MICEI ÎNŢELEGERI, EVOLUŢIA, ROLUL EI
IN NOUA COMUNITATE INTERNAŢIONALA.)

Dar de o potrivă, încă din primele timpuri ale fiin-
ţării uouii ordine internaţionale, România a căutat
să-şi închege un sistem de alianţe, în Vest, cât mai
organic, pentru ca astfel şi frontierele sale apusene
să fie acoperite de o securitate diplomatică, şi prin
aceasta, şi frontierele aliaţilor săi. De aci, geneza
« Micii înţelegeri». S'a zis că o îndoită incertitudine
a determinat aproprierea româno-celioslovaco-jujro-
slavă din care s'a născut această tipică «înţelegere
regională»—constituită în spiritul art. 21 din Pacttil
Societăţii Naţiunilor,—care este Mica-Inţdegere;
a) In primul rând perspectiva reîntoarcerii Habsbur-
gilor—simbol al opresiunii din trecut, asupra naţio-
nalităţilor din fosta Monarhie Austro-Ungară, —-"pe
tronul Ungariei, Este drept că această problemă
apărea juridiceşte, ca având un caracter internaţional,
interesând adică nu numai Statele succesorale ale
Monarhiei bicefale, ci întreaga Europă. Căci decla-
raţia Conferinţei Ambasadorilor, din 22 Februarie
1920, preciza: «Puterile nu înţeleg să admită că re-
staurarea Dinastiei Habsburgilor ar putea fi privită
ca o chestiune ce interesează naţiunea ungară. Ele
declară deci,, că o restaurare de această natură ar fi
în desacord cu bazele însăşi ale reglementării păcii,
şi nu ar fi nici recunoscută, nici tolerată, de către
ele». Dar, cu toată această declaraţie energică şi
intransigentă, Statele succesorale erau neliniştite
printr'o anumită campanie pro-habsburgică ce se
ducea în Ungaria, — după ce revoluţia comunistă
maghiară a lui Bela Kuhn, din 1919, fusese lichidată
prin salvatoarea interveuţiune militară a României,
— ceea ce a permis încercarea arhiducelui losif de
Habsburg de a pune mâna pe guvernarea Ungariei,
încercare neisbutită, doar prin energica opoziţie a
Cehoslovaciei, b) In al doilea rând, se agita perspec-
tiva, fie şi de mai îndepărtat viitor, a unei Confede-
raţii dunărene, pe baze economice este drept, care ar
fi tins cu vremea la restaurarea vechii Monarhii, şi
în care elementul dominant ar fi fost cel germatio-
maglaiar. Proiect oarecum primejdios acesta, pentru că,
la realizarea sa, Puterile Occidentale «cit interese
generale», nu erau ostile. Puternice motive astfel,
care să determine Statele din Europa centrală şi
sud-estică, ce-şi văzuseră soluţionate legitimele lor
revendicări naţionale, să-şi caute o cât mai grab-
nică apropiere. Mai târziu, d-1 Beneş va explica
atitudinea negativa faţă de o federaţie dunăreană,
a Statelor din Mica-Inţelegere, ca «naturală expresie
a rezistenţei lor faţă de orice reconstrucţie şi restau-
rare a timpurilor trecute». Dar nu este mai puţin
adevărat că k închegarea blocului de alianţe a Sta-
telor succesorale, România, Jugoslavia şi Cehoslovacia,
au prezidat şi alte consideraţiuni, decât acele amintite
de ordin politic internaţional, Consideraţiuni istorice,
căci scria cândva profesorul Lupaş delâ Cluj s dacă
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la sfârşitul râsboiului mondial, s'ati putut înfiripa
atât de repede legăturile de alianţă pe care se înte-
meiază Mica-Inţelegere, rezultatul acesta nu a isvorît
numai din actualitatea intereselor politice comune,
ci şi dintr'o colaborare mai veche româno-sârbo-
cehoslovacă, impusa de necesitatea apărării elemen-
telor etnice, năpăstuite de intoleranţa politică ma-
ghiară». O asemenea colaborare s'a manifestat de-a
lungul secolelor de opresiune maghiară în diferite
moduri, s'a afirmat către sfârşitul regimului trecut
îu Parlamentul dela Budapesta şi s'a desăvârşit în
temniţele ungureşti
dela Vaţ şi Se-
ghedin, care au
avut un rol în-
semnat în opera de '
apropiere şi soli-
darizare a Roma- i
ni lor, cu Sârbii şi
cu Slovacii. Intre >
pereţii lor se întâi- |
neau foarte ade-
seori, ca locatarii
cei mai statornici,
condamnaţii poli-
tici ai acestor trei
naţiuni, victimele
justiţiei maghiare,
orbite de o nepo-
tolită pasiune în
urmărirea şi osân-
direa pret inş i lor '
<s agitatori valahi,
slovaci şi sârbi». •
Consideraţiuni de
ordin geograf ico-
pofitic apoi, arată

cu prisosinţă, că îiitr'adevăr «acest nucleu de
organizaţie dunăreană are origini cu mult mai
profunde decât necesităţile diplomatice. Să ob-
servăm rolul identic al tuturor acestor citadele
muntoase în istoria Europei Centrale, masivul
boemian, «Muntele» carpatic, masivul sârbesc;
ele au fost păstrătoarele libertăţilor. Ele sunt
acum puncte de supraveghere. Naţiunile odată eli-
berate, pot să observe cu uşurinţă, de acolo, Statul
din câmpie, Ungaria, pe care maghiarii o socot«mu-
tilată », în prada «bolii Trianonuluî» (Jacques Ancei).

Un sistem de alianţe, ce se bazează astfel pe reali-
tăţi puternice, ceea ce a făcut ca el să aibă o evoluţie
dintre cele mai interesante, caracterizează Mica-Inţe-
legere ; Statele ce o compun urmărind, dintru început,
intangibilitatea frontierelor lor «naţionalitare» mai
îutâiu, respectul tratatelor de pace, şi prin aceasta
respectarea statutului teritorial şi politic în Europa
Ceutrală, apoi. Cum a luat ea naştere? Desigur puter-
nicele realităţi semnalate o comandau ca firească
soluţie pentru consolidarea nouilor stări de lucruri
din Europa Centrală. Dar interpreţii acelor realităţi,
şi prin aceasta constructorii Micii înţelegeri, au fost
două mari personalităţi: Take lonescu şi Eduard
Beneş, Marele bărbat de Stat român «iniţiatorul şi
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chiar creatorul Micii înţelegeri» (FI. Codrescii), o con-
cepea ca pe un bloc al Statelor nouî, îutinzându-se
dela Marea Baltică până la Marea Egee, şi având un
îndoit obiectiv: contrabalansarea blocului germauo-
uugar de o parte, şi a blocului rusesc, de altă parte.
Ar fi cuprins astfel: Polonia, Cehoslovacia, România,
Jugoslavia, Grecia, care reunite printr'nn acelaş tratat
şi-ar garanta reciproc integritatea frontierelor şi ar
forma un zid de apărare în jurul tratatelor de pace
« ,. .căci pacea lumii, după părerea noastră, nu poate
fi bazată decât pe menţinerea integrală a acestor

tratate, alai de,
juste şi atât de
moderate, dincolo
de care este hao-
sul »(Take lonescu).

Pentru al doilea
promotor al ideii,
d-1 Eduard Beneş,
înţelegerea trebuia
să se mărginească
la trei State, acele
vecine Ungariei, pe
care în special le
preocupa agitaţiile
acestea. Polonia
apărea mai înde-
părtată de aceste
obiective, mai ales
că anumite dife-
rende nu erau încă
reglementate între
ea şi Cehoslovacia.
Acest din urmă
proiect a fost sor-
tit să ia fiinţa.

Realizarea sa s'a înregistrat, prin mijlocirea a trei
convenţii bilaterale, de caracter defensiv, «Convenţii
de alianţă» cum vor fi ele calificate mai târziu, când
o mai strânsă organizare se va da nouii înţelegeri
regionale, prin Pactul dela Geneva, din 16 Februarie
1933; a) Convenţia dintre Jugoslavia şi Cehoslovacia,
semnată la Belgrad, la 14 August 1920 (de către d-nii
Nincici şi Beneş); b) Convenţia dintre Cehoslovacia
şi România, semnată la Bucureşti, la 23 Aprilie 1921
(de către Veverka şi Take lonescu); şi c) Convenţia
dintre Jugoslavia şi România, semnată la Belgrad,
la 7 Iunie 1921 (de către Take lonescu şi Pasici).

Trei acorduri bilaterale, distincte deci, dar_ aproape
identice în conţinutul lor, au fost geneza «Micii înţe-
legeri », a cărei denumire a dat-o, în derîdere, ziarul
maghiar «Peşti Hirlap», în numărul sau din 26 Fe-
bruarie 1920, denumire adoptată, din plăcere, de
d-1 Beneş şi intrată apoi în istorie. Să remarcăm că
aceste convenţiuni sunt încheiate îtx spiritul Pactului
Societăţii Naţiunilor, la care ele fac referite, fie în
Preambul, fie'în textele lor, şi au ca obiectiv apărarea
Tratatului dela Trianon, din 4 Iunie 1920 şi al aceluia
dela Neuilly-sur-Seme, din 27 Noemvrie 1919, men-
ţinerea «păcii dobândite» şi «prevăzute prin Pactul
Sdcietăţii Naţiunilor», ca şi «ordinea stabilită».
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In acest scop «în cazul unui atac, neprovocat, din
partea Ungariei contra tinda dintre înaltele Părţi
Contractante, celelalte părţi se obligă a veni în aju-
torul Pârtii atacate, în chipul hotârît prin învoiala
prevăzută în art. 2 al prezentei convenţiuni» (art.^i
din Convenţia româno-cehoslovacă; text identic în
cele trei convenţii). Prin caracterul redacţional identic
al acestui text,'este evident ca el face să curgă obli-
gaţia de asistenţă a celor două State contractante,
în favoarea celui de al treilea, victimă a agresiunii,
— atât în ipoteza unui atac neprovocat., din partea
Ungariei, cât şi — în virtutea Convenţiei româuo-
jugoslavă —în cazul unui atac neprovocat, din partea
Bulgariei. Modul punerii în mişcare a asistenţei pre-
conizate, urmează a fi stabilit, de comun acord,
printr'o convenţie militară ce se va încheia mai
târziu (art. 2),

Orientarea comună a politicii externe a contrac-
tanţilor fiind de vital interes, întru atingerea obiec-
tivului propus, se prescrie obligaţia «de a se consfătui
în privinţa chestiunilor de politică externă, care au
legătură cu raporturile lor cu Ungaria o (sau Bul-
garia) (art. 4). Ca urmare « nici una dintre înaltele
Părţi Contractante nu va putea încheia vr'o alianţă,
cu o terţă Putere, fără avizul prealabil ai celeilalte t
(art. 3). Este aci o restrângere voluntară, în domeniul
politicii externe, şi prin aceasta a suveranităţii ex-
terne, îu dreptul de-a încheia tratate şi convenţiuni,
dar ele natură să dea mai multa cohesiune legăturilor
contractuale dintre cele trei State. Se depăşeşte
astfel, încă dela început, caracterul unei simple
alianţe ; « Din faptul acestei stipulaţii, caracterul unei
alianţe, care este mai mult decât o simplă alianţă,
este conferit Comunităţii pe care o formează cele trei
Statea, remarcă tui cercetător în materie, V. M. Rado-
vanovitch.

Dar, sub presiunea şi succesiunea evenimentelor
internaţionale, şi faţă de repetatele manifestări revi-
zioniste ale vecinilor din Vest, ca şi faţă de încercările
Habsburgilor de a reajuuge la tronul Ungariei, acest
prim sistem de securitate a înregistrat o progresivă
consolidare. Până să se ajungă însă la o automatică
înnoire a Convenţiilor din anii 1920 şi 1931, — care
formează «Charta constitutivă a Micii înţelegeri»,
— câteva prelungiri au fost necesare, durata valabi-
lităţii lor juridice fiind, la origine, de doi ani.
(art. g). O primă prelungire s'a înregistrat Ia 31 August
I 9 2 3 . pentru prima Convenţie a Meii înţelegeri; la 7
Mai 1923 pentru convenţia româno-cehoslovacă (la
Praga), pentru o nouă perioadă de trei ani; la 7 Iulie
1923 pentru Convenţia româno-jugoslavă (la Bucu-
reşti).

A doua prelungire s'a efectuat la 13 Iunie 1926,
la Bucureşti, pentru cele două convenţii încheiate de
România, pe o nouă perioadă de trei ani; la 18 Sep-
temvrie 1926, la Geneva, pentru Convenţia jugo-
siavă—cehoslovacă, O a treia prelungire a'avut loc
cu ocazia conferinţei deia Belgrad din 21 Mai 1929.
Atunci s'a procedat la reînoirea celor trei acorduri
bilaterale, pe o perioadă de cinci ani, stipulându-se
totodată şi o clauză speciala care, pe viitor, le înnoia
în mod automat, pe o durată egală, în timp. Citim

într'adevăr, în protocoalele respective: «Dacă nu
este denunţată cu cel puţin un an înainte de expirarea
acestui termen, convenţia va rămâne îu vigoare,
pentru o nouă perioadă de cinci ani, şi aşa mai
departe». O simplificare de procedură deci, dic-
tată de conştiinţa ce se împământenise între timp îu
opinia publică a celor trei State, despre marea utili-
tate a acestui sistem de alianţe şi de securitate, şi
de importantele servicii pe care ei le adusese cauzei
păcii generale şi apărării statutului teritorial şi politic
din Europa Centrală, prin respectarea tratatelor,
Simplificare de procedură, ce reprezintă, în lumina
evoluţiei Micii înţelegeri, conştiinţa vitalităţii sale
în creştere, afirmarea stabilităţii şi solidităţii sale.
Suntem într'adevăr acum, în faţa unei alianţe între
cele trei State, fără limită în timp, în ceea ce priveşte
validitatea sa. I<a consolidarea ei nu a lipsit a-şi da a
doua contribuţie şi Convenţia complementară ceho-
slovaco—jugoslavă, semnată la Marianske-L,azno,
încă în 31 August 1922 de către Beneş şi Pasici;
Convenţie de îmbunătăţire a acordului originar, — şi
care inspirâudu-se din interesele larg concepute ale
contractanţilor, ca şi din acele ale întregei Comunităţi
internaţionale,—preconizează: a) întărirea şi men-
ţinerea'păcii; b) consolidarea şi amplificarea legă-
turilor politice şi economice dintre cele două State.

Dar, la aceiaşi operă de consolidare a Micii înţelegeri,
o mare parte are şi «Actul general de conciliaţie,
de arbitraj şi de reglementare juridică între cele trei
State ale Micii înţelegeri» din 21 Mai 1929, sau
« Convenţia Tripartită », cum mai este el numit. Este,
de fapt, un angajament internaţional ce leagă cele
trei State, printr'un singur tratat, ceea ce evidenţiază
în ce largă măsură se cimentase aproprierea dintre
Membrii Micii înţelegeri. Inspirâiidu-se « . . . din reco-
mandaţiile făcute de Adunarea Societăţii Naţiunilor,
în rezoluţia sa cu data de 26 Septemvrie 1928, tuturor
Statelor, de a încheia convenţiuni de reglementare
pacifică a diferendelor internaţionale », această con-
venţie se încadrează în preocupările generale din
acea epocă, de a se ajunge la o efectivă abolire a
răsboiului din relaţiile internaţionale, şi la înlocuirea
lui cu o procedură practică de pacificare, preocupare
ce se soldase cu un rezultat, de natură convenţională,
dobândit nu cu mult înainte: semnarea Pactului
Briand-Kellogg, sau a Pactului « de punere în afară
de lege a răsboiului»—după o formulă scumpă
americanilor,—din 27 August 1928, Iu cele treizeci
şi opt articole ale sale, «Actul general...» stipulează
supunerea «diferendelor de orice natură », reglemen-
tării pacifice, judiciară sau arbitrală, cu preferinţă
totuşi ă& a se încerca, xnai îrrtâiu, calea diplomatică.
Derogă dela acest principiu general, diferendele năs-
cute din fapte ce aparţin trecutului, şi acele «ce
poartă asupra unor chestiuni pe care dreptul inter-
naţional le lasă la competinţa exclusivă a Statelor i>;
deaserneru o anumită deviere o reprezintă rezervele
privind competinţele instanţelor judiciare şi acele ale
autorităţilor administrative. Se prevede apoi şi compe-
tinţa Curţii permanente de Justiţie Internaţională
dela Haga, cu preferinţă'pentru diferendele ce poartă
asupra contestării reciproce a unui drept, Procedura
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ârbitrală încă îşi găseşte un loc larg în stipulaţiile
acestei Couvenţiuni. Astfel, fără a prejudicia asupra
competinţei Societăţii Naţiunilor, se precizează că
Actul din 21 Mai 1929 «nu va fi interpretat ca
restrângând misiunea Societăţii Naţiunilor, de a
puten lua îu orice moment măsurile cele mai potrivite,
spre a salvgarda în mod eficace pacea lumii», —
Statele Micii înţelegeri dau o nouă dovadă de preocu-
pările lor pacifice, şi de integrarea lor deplină în
idealurile nouri Comunităţi internaţionale.

Dacă, astfel, prin importantele încheeri luate în
rodnica Conferinţă dela Belgrad din Mai 1929, se
realizase deja a unitate, de ordin juridic, între Statele
Micii înţelegeri, unitatea formală a alianţei originare,
urma să o desăvârşească «Acordul complementar la
tratatele de amiciţie şi de alianţă între Statele Micii
înţelegeri, clin 27 Iunie 1930», sau « Statutul Micii
înţelegeri»— denumire sub care mai este cunoscut
acest act, — încheiat în Conferinţa dela Strbske-Pleso,
având şase articole. Miniştrii de Afaceri Străine,
d-uii Beneş, Mironescu şi Marincovici, reuniţi m acea
conferinţă au căzut de acord să strângă încă re-
laţiile dintre membrii Micii înţelegeri şi să ofere
un nou exemplu de solidaritate regională, ce putea
să servească ca model de imitat, într'o vreme când
Europa era preocupată de ideia de curând concreti-
zată de Arîstide Briand, în faimosul «Memorandum »
din 1 Mai 1930, de uniune federală europeană. Mai
ales că o nouă apropiere între cele trei State, era
comandată de agitaţiile maghiare ce îmbrăcau,
adeseori, un aspect de provocaţiuue agresivă.

De aci, « doritoare de a strânge încă relaţiile de
amiciţie şi de alianţă care există între Statele Micii
înţelegeri, voind să completeze, printr'o procedură
stabilă, organizarea colaborării politice şi apărarea
intereselor comune ale celor trei State ale lor, au
hotărî t de a consacra practica şi procedura actuală
a colaborării intime dintre Statele lor, precizâudu-le
încă mai mult.,.»; şi, ca urmare, plenipotenţiarii lor
au păşit la completarea dispoziţiunilor Convenţiilor
dintru început. Ce au realizat ei pe această cale? Mai
înttliu o reglementare a reuniunilor Miniştrilor de
Afaceri Străine, care vor avea loc « . . .de câte ori
împrejurările o cer, şi cel puţin odată pe an.. . »
(art, x). Se realizează, apoi, un minimum de organ
cxecttiiv ce va fi Ministerul de Afaceri Străine al Sta-
tului în care a avut loc reuniunea obligatorie din
anul în curs (art, 3). Se accentuează asupra princi-
piului riguros respectat, de egalitate, între membrii
Micii înţelegeri (art, 3), Se tinde la unificarea repre-
zentării celor trei State în domeniul internaţional,
căci art. 4 al «Statutului» prescrie; «Potrivit necesi-
tăţilor situaţiei, cei trei miniştri ai Afacerilor Străine
pat liotărî de comun acord ca, într'o anumită che-
stiune, reprezentarea sau apărarea punctului de ve-
dere al Statelor Micii înţelegeri să fie încredinţat
unui singur delegat, sau delcgaţitmii unui singur
Stat» .

\ • Delegatul respectiv va exercita, juridiceşte, un ade-
vărat mandat al Micii înţelegeri. Suntem aci în faţa

unei inovaţii, în raporturile juridice d ntre cele tre
State, de special interes pentru cine urmăreşte sensul
evoluţiei «înţelegerii» lor. Căci, precum remarcă un
comentator, V, Radovanovitch, « .. .ea dovedeşte su-
ficient intenţia conducătorilor Micii înţelegeri, de a
transforma o simplă alianţă într'o grupare de State
mai strânsă». Acordul dela Strbske Pleso, prin
reglementările ce introduce, face într'adevăr ca
Mica înţelegere să apară în cadrul internaţional, —
după o sintetică caracterizare a d-lui G. G.' Mirone-
scu, unul dintre autorii acestui document,—ca «o
uniune tripartită de State, suverane în politica lor
internă, dur a căror legătură în politica externă apare
fără precedent îu istorie, în ceea ce priveşte forma sa,
în ceea ce priveşte intimitatea sa».

De aci, până la«unificarea completă a politicii acelor
trei State », până la închegarea unui adevărat orga-
nism internaţional, prin reorganizarea alianţei tri-
partite, dotând-o cu «o bază organică şi stabilă»,
mi mai era lungă cale de străbătut. Aceasta a fost
misiunea, de istorică însemnătate, pe care a înţeles să
o împlinească, — după ce evenimentele internaţionale
verificaseră odată mai mult rolul important al Micii
înţelegeri, — Conferinţa dela Geneva din 14—16
Februarie 1933. Ca şi altă dată, în trecut, şi
acum, pesimiste perspective ale vieţii internaţio-
nale, o gravă criză economică, afacerea dela Hir-
tenberg, rezultatele precare ale Conferinţei Desar-
mârii etc, au determinat pe cei trei Miniştri de
Afaceri Străine, d-nii Titulescu, Beneş şi Jeftiei, să
proceadă la o nouă strângere de raporturi ale celor
trei State, adoptând la 16 Februarie 1933, Pactul ie
organizare a Micii înţelegeri (în douăsprezece articole)
şi îndrumând acest organism internaţional «ieşit din
faza-i defensivă, spre a intra în faza constructivă»
(A. Meusset). Cum s'a desăvârşit noua organizare a
Micii înţelegeri ? Prin constituirea, ca organ director
al politicei comune a grupului celor trei State, a unui
Consiliu permanent al Statelor Micii înţelegeri, compus
din Miniştrii Afacerilor Străine a celor trei Ţari res-
pective, .sau de delegaţii speciali, numiţi în acest scop
(art. 1). Acest Consiliu se întruneşte în mod obliga-
toriu cel puţin de trei ori pe an, pe rând în fiecare
dintre cele trei State. O reuniune se va ţine, la Ge-
neva, cu ocaziunea Adunării ordinare a Societăţii
Naţiunilor (art. 2). Prezidat de Ministrul Afacerilor
Străine al Statului unde se ţine reuniunea obligatorie
anuală (art. 3), şi ţinând seamă în deciziile sale de
acelaşi principiu, al egalităţii absoktte a celor trei State
(art. 4), Consiliul permanent este călăuzit de ideia
unificării politicei generale a Micii înţelegeri. De aci,
consimţământul său unanim, pentru încheierea ori-
cărui tratat, de către unul dintre Statele membre
(art. 6). De aci accentuarea asupra ideii de repre-
zentare sau apărare a punctului de vedere într'o che-
stiune determinată, interesând Mica înţelegere, prin-
tr'un singur delegat sau delegaţiune (art. 5). O.bine
venită inovaţie o constitue ainstituirea unui Consiliu
economie al Statelor Micii înţelegeri, pentru coordo-
narea progresivă a intereselor economice a celor trei
State, fie între ele, fie în raporturile lor cu Statele
terţii. El va fi compus din specialişti şi din experţi
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în inaterîe economică, comercială şi financiară şi va
fimcţioua ca organ auxiliar consultativ al Consiliului
permanent, în politica sa generală.» (art. 7). O altă
inovaţie, ce evidenţiază caracterul organic al acestui
sistem de securitate, este crearea «unui Secretariat
al Consiliului permanent». Sediul său este stabilit
totdeauna^ pentru un an, 111 capitala Preşedintelui în
exerciţiu, al Consiliului permanent. O secţiune a
Secretariatului va funcţiona, în mod permanent, la
sediul Societăţii Naţrnnikar, la Geneva» (art, 8}.

însemnătatea acestui organ, de studiere şi coor-
donare a chestiunilor privind interesele celor trei
State, a fost reliefat de 1111 comentator, îu aceşti
termeni: «Creaţhinea uimi Secretariat permanent
este mi eveniment tot atât de important, ca şi crea-
ţi unea însuşi a Micii înţelegeri» (N, Drăglucescu).

In fine, un pas decisiv în opera de consolidare şi
organizare, îl reprezintă înnoirea pentru un timp
nelimitai, a Convenţiilor institutive ale Micii înţele-
geri, şi, ale Acordului de conciliaţiune, arbitraj şi
reglementare judiciară, din 21 Mai rgsg (art. n ) .
Să mai remarcăm că, în noua sa înfăţişare, Mica
înţelegere rămâne constant — şi se declară aceasta
expres (în art. io),—pe linia marilor angajamente
internaţionale: Pactul Societăţii Naţiunilor, Pactul
Briand-Kelloggj actul general de arbitraj, conven-
ţiitnile eventuale asupra desarmării. Pactele dela
Ijocaţncij la a căror consolidare ea înţelege să activeze.

Suntem în măsură a deduce, astfel, că, pe cale
evolutivă. Mica înţelegere a ajuns a fi, dela o simplă
alianţă defensivă, la început, un adevărat organism
internaţional unitar, dotat cu personalitate juridică
de drept al ginţilor, pe care o evidenţiază un număr
de factori pe care-l afirmă actele în vigoare: a) poli-
tica sa generală; h) organul director al acestei politici,
caracterul unitar şi organizat al relaţiunilor sale inter-
naţionale; c) instituirea Secretariatului său perma-
nent. Mica înţelegere nu mai este deci, în lumina
principiilor de drept internaţional, o simplă înţelegere
politică, nici numai un tipic acord regional. Pe urma
Pactului dela Geneva din 16 Februarie 1933, — act
juridic internaţional ce marchează tiu moment în
evoluţia ei,—Mica înţelegere poate fi caracterizată
prin. termeni mult mai categorici, în ceea ce priveşte
natura sa juridică: «Confederaţie de State» au spus
iu:ii autori, sau foarte apropiată formă de Stat compus
de acesta; «organism diplomatic unic în genul său»
att spus alţii {ex. J, O. Crane); « un fel de « Staaten-
bund s>, a cdrnî coheziuue internă este când mai
strânsă, când mai.superficială decât a Confederaţiei
de State »a s'a pretins încă (ex, Hubert-Beuve-
Mdry), Adevărul este că, în baza Actului din 16
Februarie 1933, acest «fenomen de solidaritate spe-
cială a unui anumit grup de State», cum este Mica
înţelegere, după remarca profesorului francez, Georges
Scelîe, se apropie mult de «n fenomen de adevărată
Comunitate Internaţională, cu o direcţie unică, şi cu
mijloace de acţiune comună. In acest sens trebue
înţeleasă acea cunoscuta caracterizare a d-lui Beneş,
ce a impresionat la timpul săti, că «Pactul de orga-
nizare » dela Geneva reprezintă primul pas către o

integrare, către o sinteză, către formarea unei noiii
Comunităţi Internaţionale» (la 1 Martie 1933).

Trăinicia unui asemenea organism internaţional nu
poate fi pusa la îndoială când, prin atâtea atitudini
pe care a trebuit să le ia faţă de evenimentele inter-
naţionale, ce o interesau direct sau indirect, în perio-
dicele sale Conferinţe, vitalitatea şi utilitatea sa 11
fost demonstrată. Când, pe de altă parte, actuala sa
fizionomie politică şi juridică este rezultatul unei or-
ganice evoluţii, şi în tvcelaş timp, — după o îndrep-
tăţită caracterizare a d-lui jeftici, înaintea Seupeitiei,
Ia 1 Martie 1933, —«fruct al unei experienţe mature,
într'o colaborare intimă, în câmpul politicei interna-
ţionale », Misiunea sa este mai mult ca oricând im-
portantă, şi de aci dăinuirea sa mai mult ca oricând
poruncită, de vitale interese internaţionale: aceea de
a exercita în Europa Centrală o misiune de echilibru
ceutral-european înlocuind astfel apusa misiune isto-
rică a Imperiului Habsburgibr, având o semnificaţie
deosebită. Asupra acestei misiuni şi asupra trăinicîei
Micei înţelegeri, întrevederea celor trei şefi de hîtat,
dela Bucureşti din Iunie 1936, şi mai apoi îti toamna
aceluiaşi an, vizita M. S. Regelui Carol II-lea Praga,
au aruncat o vie lumina, şi au avut o deosebită sem-
nificaţie în momentele agitate, ale vieţii internaţionale,

RELAŢIILE CU UNGARIA. POZIŢIA ROMÂNIKI
IN CADRUL ALIANŢELOR OCCIDENTALE:
SEMNIFICAŢIA LOR JURIDICO-MPLOMATICĂ

Nu s'ar avea însă o ideie completă despre caracterul
politicii internaţionale a României şi despre sistemul
angajamentelor sale internaţionale, dacă nu ani
aminti că şi cu Ungaria, redusă la limitele ei fireşti
de Stat naţional prin Tratatul dela Trianon, — şi
cu toate că ea a întreţinut încă dela început o atmos-
feră de agitaţie pe tema nouilor fruntarii, —România
a urmărit cultivarea unei atitudini de bună vecinătate.
Mai ales după ce, prin scrisoarea comună româtul-
ungară, din 14 Martie 1924,—dela Geneva—sem-
nată de Nicolae Titulescu şi Koranyi, —se notifica
Comistunii de reparatului retragerea ueîundatelof
cereri ale Ungariei, făcute acelei Comisiuni în privinţa
operaţiunilor militare ce s'au săvârşit în anii 1919—
1920 şi renunţarea la orice fel de preteiiţiuni împo-
triva României (care la început fuseseră formulate
la zeci de miliarde de coroane), această politică con-
ciliatorie a României a devenit adeseori manifestă.
Ca urmare, România şi-a dat asentimentul ca membru
al Micii înţelegeri, ca Ungaria să poată încheia
împrumutul de refacere, sub auspiciile Societăţii Na-
ţiunilor. O serie de convenţiuni şi de acorduri de
interes local, ca şi un aranjament comercial, au fost
încheiate cu Ungaria. Mai târziu, aceeaşi politică con-
ciliatorie a făcut ca România să accepte o generoasă
formulă transacţională în favoarea optanţilor unguri,
şi a coloniştilor unguri din Banat etc.

Deasemenea este de cel mai mare interes, să. amin-
tim câ alături de alianţele regionale, — şi dincolo de
Pactul Societăţii Naţiunilor care o apropie pe calea
miei Comunităţi de angajamente, şi de idealuri de
toţi ceilalţi membri, — România se găseşte încadrata
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şi într'un cerc de alianţe continentale, care vin să
afirme un special sentiment de solidaritate între ea
şi alte State, de care o leagă şi o tradiţie istorică, şi
participarea comună în răsboiul mondial; angaja-
mente ce vin să precizeze şi să consolideze între co-
seiunatari, principiile Pactului din 28 Iunie 1919,
Asttel este « Convenţia de amiciţie şi arbitraj » între
l*tanţiJ şi România, semnată la 10 Iunie 1926 (pentru
o durată de zece ani), Elaborată după modelul pac-
teJor franco-polouez şi franco-eeh, inspirată din «spi-
ritul locarnian »— Acordurile dela I,ocarno, tipic
pact de securitate regională, fuseseră încheiate nu cu
niult timp înainte (16 Octomvrie 1925) —ea urmă-
reşte consolidarea statutului internaţional al cosemna-
tarîlor, în aşteptare ca « Societatea Naţiunilor să fie
Iu situaţia de a constitui prin ea însăşi, o protecţiune
suficientă » (I^on Bourgeois), Prin această convenţie,
ce afirmă c< grija menţinerii în Europa a unei stări de
pace şi de stabilitate politică, necesare atât progre-
sului social cât şi prosperităţii economice a României
şi a I'Vanţei», Părţile contractate se angajează reci-
proc « . , , d e a nu comite, de o parte şi de alta, nici
im atac sau iuvaziruie şi de a nu recurge, de o parte
şi de alta, în nici un caz la războiu» (art. 1) excep-
tându-se ceea ce este firesc, dreptul de legitimă apă-
rare şi un eventual razboiu de sancţiuni, ceea ce este
comandat de art. 16 din Pactul Societăţii Naţiunilor,
Semnatarii se obligă, apoi, de a recurge la procedura
de pacificare pentru, litigiile de orice natură; şi de a
examina în comun, orice chestiuni ce ar putea pri-
mejdui siguranţa externă a României sau a Franţei,
sau ar aduce vre-o atingere ordiuei stabilite prin tra-
tatele ai căror semnatari sunt (art. 2—3). Se pre-
conizează o acţiune de concertare asupra modalită-
ţilor de a pune în aplicare dispoziţiuuile Pactului
Societăţii Naţiunii la caz de nevoe, îu chestiunile ce
le privesc ca şi, deasemeni, obligaţia de a lucia în
comun acord, ori de câte ori ar fi o eventualitate
sau o încercare de modificare a statutului politic al
ţarilor Xkiropei (art. 4—5). Dar această convenţie
prezintă pentru Statul român o importanţă sporită,
prin protocolul-anexă ce ea conţine, ca ofertă de
neagresiune vecinilor României, şi în special Rusiei.
Suntem, într'adevăr, îu prezenţa unui document prin
cftre « . . . România, a cărei singură grija este de a
urmări dcsvoltarea sa internă în pace, stătu quo şi
respectul Tratatelor, confirmă declaraţiunile făcute la
Conferinţa din Geneva, din 17 Maiu 1922, la a cincea
şedinţă a primei Comisiuni, de către Preşedintele
delegaţiuaii române, I. I. C. Brătianu, cu privire la
un angajament permanent de neagresiune faţa de
Kusia, bazat pe stahiguo. România este gata de a
extinde acest angajament la toţi vecinii săi. Ea inter-
pretează acest angajament, ca obligaţiune de a 1111
ataca Rusia cu trupele sale regulate şi, bine înţeles,
deasemeni, de a nu tolera formaţiunea, pe teritoriul ei,
de trupe de atac neregulate contra Rusiei».

Este aci manifestarea, din partea României, a unei
politici de apropiere de Rusia Sovietelor, la care este
evident rolul de mediator al Franţei, doritoare de
normalizare diplomatică cu vecinii noştri din Răsărit,
acum mai mult, când prin Convenţia al cărei protocol

anexă stipula această declaraţie de non-agresiune, ea
venia să acorde specială apărare statutului teritorial
al României. Nu este aceasta, însă, o noutate îu ati-
tudinea României. Citatul text al Protocolului din
10 Iunie 1926 arată că Ion I. C. Brătianu făcuse
asemănătoare declaraţii în Conferinţa dela Geneva '
din 17 Maiu 1922, iar după acea dată în succesivele
Adunări ale Societăţii Naţiunilor, delegaţii României
I. G. Duca şi I. Mitilineu înnoiseră aceleaşi declaraţii.

Iu aceeaşi ordine de preocupări, urmează a te în-
cadra şi Pactul «de prietenie şi colaborare» între
România şi Italia, semnat la Roma, din 17 Septem-
vrie 1926, de către Ducele B. Mussolini şi Mareşalul
Alex. Averescu. Redactat în spiritul Protocolului dela
Geneva, acel înmormântat document juridico-diplo-
matic de securitate, dar care reprezenta tftot ce este
mai viu din ceea ce a realizat Societatea Naţiunilor»
(De Brouckere), în acea importantă materie, şi a
Acordurilor dela Locarno, el urmăreşte acelaş scop
de a consolida pacea şi ordinea actuală teritorială şi
politică. Caracterul său de angajament internaţional
de asistentă, este dedus din termenii art, 1, <i înaltele
Părţi Contractante se obligă reciproc, să-şi dea spri-
jinul mutual şi colaborarea cordială pentru păstrarea
orditiei internaţionale, cât şi pentru respectarea şi
îndeplinirea obligaţiilor stipulate prin Tratatele ai
căror semnatari sunt». Ca urinare, o înţelegere con-
certată în caz de complicaţi uni internaţionale este
pusă în perspectivă (art. 2). Iar când «siguranţa şi in-
teresele uneia dintre înaltele Părţi Contractante sunt
ameninţate, pe urma unei incursiuni violente din
afară, cealaltă Parte se abligă a-i da, odată cu bine-
voitorul sprijin, ajutorul său politic şi diplomatic,
în scop de a face sa înceteze cauza externă a acelei
ameninţării) (art. 3). In fine, ca semn al cordialelor
relaţiuni dintre semnatari, se prescrie eliminarea
procedurilor coercitive dintre ele, şi supunerea la
procedura de conciliere sau de arbitraj, a chestiunilor
ce le-ar despărţi eventual şi care nu au putut fi
rezolvate prin procedeele diplomatice obişnuite (art.
4). In acelaş timp, în legătură cu Pactul de amiciţie
şi de colaborare itnlo-român, un Protocol-auexă a
fost semnat, prin care cele două guverne «... dori-
toare de a se strânge şi mai mult legăturile econo-
mice ce există între Italia şi România, au hotărît
să procedeze la numirea -unei comisiuni mixte, însăr-
cinata sa studieze mijloacele practice, pentru atin-
gerea acestui scop». Din această cercetare, a rezultat
elaborarea unei convenţii comerciale, ulterior în-
cheiate,

Tratatul dela Roma * de prietenie şi colaborare»
având o durată de cinci ani (cf, art. 5), a fost prelungit
în mod succesiv, de câteva ori. Ultima prelungire
înregistrată a fost la 17 Iulie 1933. Bar sub presiunea
evenimentelor internaţionale «din Ianuarie 1934, el a
încetat a mai avea altă valoare, decât una istorico-
documentară» (N, Daşcovici). Nu este mai puţin
adevărat, însă, că deasupra unor formale antago-
nisme, provocate de atitudinea Societăţii Naţiunilor
în afacerea războiului italo-abisinian, dăinueşte co-
munitatea de origine şi o îndelungată tradiţie de apro-
piere spirituală şi culturală care nu ar putea impre-
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siona, în fondul lor, relaţiunile cordiale dinti'e cele
două State. Mai, ales .că Italia, ca şi România, este
interesată, mai presus ,de orice, la intangibilitatea
actualei ordine internaţionale,-teritoriale şi politice,
în cadrul căreia . şi-au găsit satisfacţie şi legitimele
revendicări ale «iredentismului italian».

SPRE EI.Al3GE.ARBA PACTULUI ÎNŢELEGERII
BALCANICE/ ECONOMIA SA JURIDICO-DIPLO-

MATICĂ

Constatăm astfel, din principalele manifestări în
domeniul internaţional, în cadrul conceptului de pace
şi de securitate, ale României noui, că timp de un
deceniu şi jumătate, ele sJau îndreptat, cu precădere,
spre desăvârşirea unui sistem de alianţe şi de apărare
diplomatică.. • •
,. România, concepea această politică a sa, ca mer
nită să contribue, în acelaş timp, la consolidarea
păcii generale în Europa. Deaceea nu o găsim
absentă dela nici o iniţiativă, dela mei o acţiune, în
•domeniul internaţional, ce tindea la acest ţel, Dela
Pactul Societăţii Naţiunilor'din 28 Iunie 1919, care
concepea securitatea convenţională pe plan universal;
astfel curn^ ui-o arata- textul faimosului art, 10, până
.Ia enttisiastul Memorandum .al Iui Aristide Briand
•pentru «uniunea federală europeană», din 1 Maiu
-1930, document ce înţelegea resolvarea securităţii pe
-plan continental, —după ce la jumătatea acestui prinţ
: deceniu de experimeutate a Societăţii Naţiunilor,
Acordurile locaruiene oferiseră formula pactelor re-
gionale de securitate; — România este totdeauna pre-
zentă sau preocupată de izbânda combinaţiilor diplo-
matice, a pactelor propuse, et'c. care să promoveze con-
ceptul de face durabilă. Ceva mai mult, adeseori iniţia-
tivele în această direcţie pornesc dela exponenţii poli-
ticii externe ai României sau ai Micii înţelegeri, în care
ea se încadrează cu deplină loialitate. Deaceea nu
este decât explicabil, ca înţelegând rolul însemnat
pentru conservarea întregii ordine internaţionale, pe
care-1 • au «înţelegerile regionale» — revenite în
mare favoaTe prin concepţia de politică internaţională
pe care în Eranţa o reprezintă Louis Barthou, devenit
după 6 Februarie 1934, ministru al Afacerilor Streine
în cabinetul Doumergue,—să găsim România sus-
ţinând şi în numele său şi ca membru al Micii înţe-
legeri, ajunsă o « Mare Putere» în urma Actului dela
Geneva din 16 Februarie 1933,—politica pactelor
•regionale de securitate, tip Locarno. Se ştie cu câtă
favoare a privit politica externă a României idei a
«Pactului Oriental» adică a unui pact colectiv de
securitate al Europei de răsărit, pact căzut prin
opoziţia Germaniei şi a Poloniei, dar Î11 favoarea
căruia, titularul de atunci- dela «Quai d'Orsay»,
I,ouis Barthou, desfăşurase o intensa acţiune şi o vie
propagandă. Se cunoaşte apoi ce parte preţioasă de
contribuţie a adus România la elaborarea «'Pactului.
înţelegerii Balcanice» semnat la Atena, în 9 Fe-
bruarie 1934 (având trei articole). Acţiunea pentru
apropierea între Ţările -Balcanice, inclusiv Turcia,
începuse încă- în 1933. Era o cucerire, diploma-
tică, .un nou punct de sprijin în marasmul interna-

ţional în care trăia Europa atunci, în regimul de «pace
şubredă... de regres al ideii de drept spre echilibru »,
cum caracteriza precaritatea situaţiei, profesorul
Georges' Scelle. încheiat între România, Grecia, Ju-
goslavia şî Turcia, Pactui înţelegerii Balcanice afirmă
« ., .spiritul de înţelegere ŞL de împăciuire care a pre-
zidat la elaborarea Pactului Briancl-Kellogg şi la hotă-
rîrile privitoare la el, ale Societăţii Naţiunilor» (Pream-
bul). Hotărîţi, apoi, (< sa asigure respectul angajamen-
telor contractuale îu fiinţă şi menţinerea ordiuci
teritoriale acum stabilite în Balcani», semnatarii, adică
« Grecia, România, Turcia şi Jugoslavia îşi garan-
tează mutual siguranţa tuturor fruntariilor lor balca-
nice » (art, 1). Intru urmărirea acestui obiectiv «înal-
tele Părţi Contractante' se obligă să se sfătuiască
asupra măsurilor, de luat, îu faţa unor împrejurări
ce ar putea atinge interesele lor, astfel cum sunt ele
definite prin • prezentul acord. Ele se obligă să tui
întreprindă nici o acţiune politică faţa de orice altă
Ţară balcanică, nesemnatară a prezentului acord,
fără avixul mutual prealabil, şi să nu ia nici o obligaţie
politică, iată de orice altă Ţară balcanică, fără con-
simţimântui celorlalte Părţi Contractante» (art, 2).
Urmărind apoi să înglobeze într'un bloc de securitate
toate Statele balcanice, —este ştiut că în decursul
întrevederilor şi a vizitelor din anul 1933, dintre cei
trei Suverani: Regele Carol II-lea, Regele Boria şi
Regele. Alexandru, se preconizase o strânsă iiprojîiere
şi conlucrare între cele trei State monarhice, •— se
prevede că Pactul dela Atena « . . .va fi deschis ori-
cărei alte Ţări balcanice, a cărei aderare va face
obiectul unei cercetări favorabile din partea Părţilor
Contractante, şi va avea efect de îndată ce celelalte
Ţări semnatare îşi vor fi notificat asentimentul»
(art. 3), Nu s'ar putea accentua mai bine asupra
însemnătăţii acestui Pact balcanic, decât reamintind
acest adevăr istoric, că îndelungat timp, Peninsula
Balcanică a fost o regiune de virtualităţi războinice.
Ea se găsea acum, prin elaborarea acestui act juridic
internaţional integrată îu aceeaşi concepţie şi în ace-
leaşi metode, concretizate în diferite puncte ale Eu-
ropei, şi din a căror coordonare şi concretizare, ac
nadăjdueşte într'un efectiv spor de securitate pentru
continentul european, acest continent de care — s'a
spus, — depinde viitorul păcii şi al războiului. Deaceea
înfăptuirea —şi aşa, necompletă încă — a înţelegerii
Balcanice, a fost privită ca un eveniment de cea mai
mare însemnătate internaţională, îu toate cercurile
preocupate de consolidarea păcii naţiunilor. Din punct
de vedere juridico-diplomatic, se înregistrează astfel
un nou pact de neagresiune, de tip progresiv, el repre-
zentând prin economia sa juridică o întoarcere spre
binefăcătoarele principii ale Acordurilor dela L-ocarno.
S'a spus că Tratatul de amiciţie trecut între Jugosla-
via şi Bulgaria în Februarie 1937 ar fi însemnat o sus-
tragere a unei semnatare, din cadrul angajamentelor
sale actuale. • Declaraţii oficiale din locurile de: răs-
pundere, ca şi Comunicatul dela Atena al reuniunii
înţelegerii Balcanice (Februarie 1937), au lămurit că
el a fost încheiat după prealabila consultare a mem-
brilor — principiu de bază şi al Micei înţelegeri şi al
înţelegerii Balcanice,•-— celor două «înţelegeri regio-
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iiale t>, şi că, îu consecinţă, el trebue privit mai repede,
ca un prim pas spre integrarea şi a Bulgariei, în înţe-
legerea Balcanică.

CARACTERUL COMPLEX AL ANGAJAMEN-
TELOR INTERNAŢIONALE ALE ROMÂNIEI

Dar viaţa internaţională a României, sub regimul
Societăţii Naţiunilor, depăşeşte preocupările sale de
securitate, oricât ar fi ele de importante, oricât ar
stăpâni ele de mult pe toate Statele din noua Comu-
nitate Internaţională, frământate de perspectivele
războiului, şi prin aceasta în continuă căutare a celei
mai bune formule, care să le ofere convingerea că
statutul lor teritorial este intangibil. Şi că în caz de
agresiune, ele vor fi asistate efectiv de cosenmatarii
angajamentelor lor internaţionale de securitate;
numai astfel ea fiind efectivă, căci securitatea nu poate
fi privita decât ca «o linişte a spiritului rezultând din
îdeea că mi există im pericol de temut» (W. Raafat).
Desigur, nu vom putea ignora, în această ordine de
idei, diferite tratate ale României,, de arbitraj, de
conciliaţiune şi de aranjamente judiciare, cu diferite
State din Europa, sau din afara continentului euro-
pean, Toate aceste tratate, îacadrându-se şi ele în
'principiile generale ale Pactului Societăţii Naţiunilor
şi deservind obiectivele sale. Dar fenomenul interde-
pedenţii Statelor, locul preponderant ce-1 ocupă în

viaţa Statelor factorul economic, adevăr constant
verificat, cu toate discuţiile ce se poartă asupra pro-
blemei primatului politicului sau economicului, (foarte
sugestive rămân asupra acestui punct răspunsurile
Guvernelor la «Memorandumul Briaud din i Mai
1930, care adopta teza primatului politicului asupra
economicttîtii), au făcut ca Roniâiu'anouă să-şi des voi te
şi să-şi completeze vechiul său drept convenţional
economico-financiaro-comercial, cu numeroase acor-
duri speciale şi convenţii, de aceeaşi natură, dintre
care numeroase conţin clauza «naţiunii celei mai
favorizate», iar unele, mai recente, simt bazate pe
ideia de «regim preferenţial». România este apoi
membră a numeroase «uniuni internaţionale» încă
ele cu mult înaintea războiului mondial: uniuni de
natură administrativa, uniuni economice, uniuni nor-
mative juridice, sanitare, etc. Ea este încă, sem-
natară a diferite couvenţiuni consulare. Principii de
drept diplomatic şi consular, de drept internaţional
al războiului, referitoare apoi la tratamentul străinilor
etc, se găsesc şi în legile sale interne, care concreti-
zează, în speţă, importante principii de drept al gin-
ţilor. In fine, diversele convenţii de extrădare, alcă-
tuesc şi ele un special capitol din dreptul convenţional
al României. Aceste principale constatări sunt astfel
de natură să ne arate câmpul întins în care s'au
închegat şi se manifestă relaţiile internaţionale ale
Statului Român,
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Dar, cu toate acestea, în dinamismul vieţii interna-
ţionale, în curbele ascendente sau regresive ale soli-
darităţii dintre State, în manifestările conceptului de
suveranitate, simt încă probleme de ordin teoretic
sau practic, ce interesează relaţiile internaţionale ale
României şi-şi aşteaptă o deslegare conformă cu
interesele şi cu demnitatea României. Există astfel
încă, o nesoluţionată problemă a competinţei şi chiar
a necesităţii desfiinţării — precum am constatat—a
Comisiunii Europene a Dunării. Există o chestiune,
de mare interes naţional, a conservării şi consolidării
regimului de libertate a Mării Negre şi a Strâintorilor
turceşti. Există apoi problema protecţimiii minori-
tăţilor: România prin tratatul din 9 Decemvrie 1919
şi-a însuşit regimul de protecţiuue, dar el este în
âctuala-i înfăţişare juridică, uu regim excepţional, ce
contravine egalităţii şi suveranităţii Statelor obligate.
Ori, este ÎJică în desbatere, în doctrină şi adeseori în
forurile internaţionale, chestiunea de a se şti cuin va
evolua acest regim;spre generalizare, sau spre abolire
problema finalităţii sale adică, pentrttcă nu a lipsit
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