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CU O CHARTĂ 

DON I I— 

„Un Cadastre qui mesurerait avec soin les 
„berres, qui apprecierait avec 6quite leur va- 
"leur, seraiţ seul capable de fonder nn bon sys- 
"tome de finances. Il faut esperer que cette belle 
jinstituţion, guoiqua vivement repousse par 
"le credit et la corzuption, sera peifeotionnâe 
"ot elle a sât6 adoptâe, et quelle sera intro- 
„duite dans les empires ou elle n'existe pas 
vencoze. Le monargue qui signalera son rtgne 
„par ce grand bienfait sera bâni pendant sa 
„vie; il iaissera, un nom cher â la posterite, 
„et sa, f6lioit6 sâtenâra au- delă des siteles, 
„si, comme on n'en: peut douter,il existe un 
„Dieu r&munerateur“. 

RAYNAL. 

„Le cadastre seul peut assurer ă chaque 
„citoyen la jonissance complăte et tr amquille 
„ile sa proprietâi. 

DAUCNI. 
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Ore, 

Celebrul economist frances Raynal dice într'o 
scriere a sa: „Un cadastru care ar mesura cu 

îngrijire pămenturile, care ar prețui cu dreptate 
valdrea lor, ar fi singur în stare de a întemeia 
un sistem bun de finance, Monarchul care si-ar 

însemna domnia sa prin acestă mare bine-tacere, 

va fi binecuvîntat în totă viața lui: el va lăsa 
după sine un nume scump urmașilor, si fericirea 
lui se va întinde dincolo de vecuri, dacă, precum 
nimeni nu se pote îndoi, există un Dumnedei 
care resplătesce“. 

Ast-fel, Sire, a lucra la găsirea mijlăcelor priin- 

cidse pentru facerea Cadastrului României, este 
a aduce reale servicii economice şi financiare 
terii si guvernului Majestății Vostre, Şi de şi 
nu este misiunea mea de a căuta aceste mijloce, 
şi de şi pote ei sunt în tot Statul românesc 
omul cel mai putin înzestrat cu însuşirile tre- 
buincidse spre a putea găsi asemenea mijlâce, 
totuşi nam încetat, ori de câte ori mi sa dat 
prilejul, de a lucra cu tot devotamentul chiar şi 
în directiuni străine sarcinei mele, întru cât am 
credut că pot fi folositor ţării; căci am con- 
vingerea, că ori cât de modestă şi de neînsem- 
nată va fi munca mea, ea pote da îndemnul şi 
îndrumarea altor spirite mai destoinice, ca să 
pună în serviciul Majestății Vâstre, mijlocele 
cele mai nemerite pentru realisare unei lucrări 
atât de însemnate.



Cadastrul Românici fiind ast-fel un instrument 
cu totul folositor pentru desvoltarea şi înaintarea 
economică naţională, închinarea cercetărilor mele, 
Sire, revine firesce Majestății Vostre, Părintelui 
României, Intemeietorul Regatului român. Mai mult 
încă datorez acesta ca un sentiment de adâncă 
si nemărginită a mea recunoseinţă, fiind-că Ma- 
jestăţii Vâstre, Sire, am de a mulţumi. inspiraţiu- 
nea pentru importanța cea mare economică, si 
linanciară a unui Cadastru general pentru Ro- 
mânia, | 

Milostivescă-se deci, Majestatea Vostră, a priimi 
acestă pîrgă umilă si modestă din partea unui 
vechii osten, credincios statornice datoriei şi 
Augustului săi Suveran! Facă Cerul, ca în 
dilele Majestății Vostre, Sire, să vedem îndepli- 
nindu-se si acestă însemnată lucrare ! Când acum 
18 vecuri acel mare şi pururea biruitor Traian, 
trecendu-şi legiunile pe podul de el construit la 
Turnu-Severin, a cucerit Dacia şi a pretăcut'o 
în țară romană, cea d'ântâii a lui grije a fost 
de a introduce Cadastrul, împărțind întreg teri- 
toriul în cinci clase cadastrale. Fie ca Acela ca- 
rele, ca al doilea Traian, după ce a biruit tâte 
greutățile pentru a aşterne temeliile Regatului 
român, a legat pentru vecie amândouă malurile 
Dunării cu podul Carol 1 de la Cerna- Vodă, — să stabilescă. si Regimul cadastral cu ajutorul Chartei 
țErii si să-si mărescă întru mulţi ani titlurile la 
recunoşeința ce un întreg popor datoresce lui 
Carol cel Mare şi Inţelept! 

Sunt cu cel mai profund respect, 
Sire, i 

Al Majestății Vostre 
Prea plecat şi prea, supus servitor 

1 Octombrie 1904. Generalul C. |. BRĂTIANU. 
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PREFAŢĂ LA A IV-a EDIŢIUNE. 

„Dumnedeule, dă'mi putere, ca în 
mica mea sferă să pot lucra spre sti- 
ma și. binele patriei mele*, 

Gheorghe Asachi, 

Imprejurările vieţei mele mi-ati dat fericita ocasiune 
de a cundsce necesităţile proprietăţii fonciare. Mai întâiu, 
trebuind a mă forma in carieră, am petrecut timp înde- 
lungat la ţeră în statele din Occident; mai apoi, întors în 
patrie, am cutreerat mai bine de un pătrar de vec, pas 
cu pas, munţii şi câmpiile României, pentru a colabora la 
lucrarea Chartei Ţării, ca operator şi director ai Servi- 
ciului Geografic al Armatei. Ast-fel, involuntar, am simţit 
trebuinţă de a împinge: mai departe, de cât pâte era ne- 
cesar misiunei mele, studiul relativ la rostul proprietăţii 
fonciare : şi acesta nu numai: peniru domirirea mea” per- 
sonală, în mijlocul împrejurărilor în care se află proprie- 
tatea imobiliară de la ţâră, dar şi în speranţa că munca 
mea va da, cu timpul, îndemnul cuvenit altor bărbați 
destinaţi pentru, acâstă misiune. 

Supuind dar la cercetarea celor îndreptăţiţi vederile 
mele, în urma unor studii şi unei munci de un pătrar de 
vec în rostul proprietăţei fonciare, n'am aită ambiţiune, 
de cât dorul de a'mi îndeplini: datoria unui cetățen cu 
dragoste pentru ţsră ; nu voesc, de cât a aduce pe ogorul 
de propăşire naţională tributul vederilor şi modestelor mele 
cercetări ce le cred utile ţărei, căci sunt convins, că ori- 
cât de neînsemnată ar fi munca mea, ea pote da îndemnul 
şi îndrumarea altor spirite mai capabile a se pune la dis- 
posițiunea guvernului pentru executarea şi stabilirea Regi-
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mului Cadastral. O asemenea operă este absolut indis- 
pensabilă pentru progresul economic al ţării în viţa mo- 
dernă, la care a îndrumat'o Părintele României, Majesta- 
tea Sa Regele Carol 1. 

Şi dacă se ţine s6mă de avântul, cu care Națiunea şi 
Guvernul ai adus şi nu încetâză de a aduce, incontinuu 
şi cu un zel lăudabil, atâtea transformări fericite, desti- 
nate a face, cu o di mai înainte, ca acest feciorelnie 
păment să fie demn de legitimele aspiraţiuni ale tutulor 
Românilor, — atunci dic, nu ne putem refuza evidenţei că, 
iatalmente, Charta României, lucrată la Institutul Geo- 
grafic al Armatei, în curând va“ înceta de a mai înfă- 
țişa o imagină fidelă a terenului şi a lucrurilor. Pentru 
înlăturarea deci a acestui grav inconvenient, este o datorie 
de interes capital ca să facem din Cadastru un mijloe 
real de reînoirea Chartei țării, a acestui instrument cu 
totul util apărării naţionale. Ă 

De altă parte, dacă se consideră faptul, că triunghiularea, 
gcodesică a ţării nu este stabilită pe teren în mod ne- 
peritor, şi că cu cât se va întârdia facerea, Cadastrului, 
cu atât mai mult ne găsim expuşi dea perde însemna- 
tele avantage ce ni-le oferă astă-di Charta țării pentru 
lucrarea Cadastrului, — atunci iarăşi dic, nu une putem re- 
fusa evidenţei, că se simte „absolut trebuinţă de a grăbi,. 
cu un moment mai înainte, începerea lucrării Cadastrului, 
cel puţin pe regiunile tării'unde canavasul geodesie ame- 
ninţă ca să dispară de pre suprafaţa pământului. 

Acsstă completare a uneia prin alta, a celor două mari 
opere geometrice, "CHARTA Şi CADASTRUL, nu este ceva 
fără exemplu, ceva care sănu se fi vădut aiurea, o lucrare 
adică pe care am avea-o so începem noi cei d'ântâiti, făcând 
nisce încercări neexperimentate aiurea, şi despre a căror 
urmare am putea deci sta la indoslă. Acâstă conexiune în 
fiinţa Chartei şi a Cadastrului unei j6ri se cercă astă-di pre- 
tutindenea, unde se refac cele două mari opere geome- 
trice, pentru că acâstă conexiune nu numai că este ra- 
țională, dar ea se impune printr'o însemnată economie ŞI
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de bani şi de timp?) Şi nu încape îndoială, precum vom 
avea prilejul a dovedi cu prisosinţă în studiul de faţă, că 
Charta nâstră, mulţumită fericitei disposiţiuni ce s'a luat 
de” căire promotorii lucrărilor technice întreprinse pentru 
dânsa, nu este numai un esenţial instrument uiil apără- 
rii naţionale, dar tot-o-dată ea servă drept un auxiliar 
preţios şi fără semăn în analele cartografice ale lumei, 
pentru lucrarea Cadastrului ţării. 

De aceia nu trebue pe nimeni să surprindă îndeletni- 
cirile unui oficer cu cercetări privitâre la lucrarea Cadas- 
trului României. Cercetările şi studiile făcute pentru a în- 
lesni facerea Cadastrului şi stabilirea Regimului cadastral 
în România sunt nu numai cu totul legitime, dar ele chiar 
se şi impun — sub invinuirea de o culpabilă nepăsare — 
unui oficer carele şi-a închinat un pătrar de veac din 
anii cei mai frumoşi, cei maj scumpi şi cei mai cu 
spor ai vieţei sale, la lucrarea Icânii Patriei. Căci este 
cu adevărat grija părintelui pentru sârta şi viitorul fiului 
s&ii, preocuparea acâsta, ca în momentul când se constată 
de toţi în mod neîndoelnie urgenta irebuinţă pentru ţară, 
a hegimului Cadastral, tu, —un modest muncitor şi fără 
pretenţii,—să te îngrijesci a dovedi ajutorul real ce Charta 
terii pote procura lucrării Cadastrului, şi tot-o-dată să a- 
răți şi să învederezi mijlocele reale ale regimului cadas- 
tral, menite ca să asigure desăvârşirea Chartei ţrii şi pu- 
nerea ei în curent cu modificările ce timpul aduce supra- 
feței pământului. In casul. de faţă, ei unul, nu port altă 

grijă de cât aceea, pentru ca silinţele tinereţelor mele în- 
tru binele obştesc să nu fie risipite în vânt, ci să rămână 

1) „Quand on a entrepris la Carte de la France, qui est devenue 
„la carte an 80.000, îl avait €te entendu, que son execution serait 

„combinse avec celle du Cadastre; mais, par suite de diverses cir- 

„constances, ce programme n'a pu âtre râalis6 qu'en partie; il faut 
„mettre ă profit cette premiăre experience pour retablir, cette fois, 

„une connexion âtroite entre le nouveau cadastre et la carte, ă la- 

„quelle il prâtera une planimâtrie tres exacte appuyse sur une 
„triangulation de la carte de France“, (Procâs-Verbaux de la Com- 

mission extra-parlementaire du cadastre.)
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dăinuitore şi să serve mai departe propăşirii economice 

şi apărării naţionale. 
Şi apoi, când cunscem că cea mai prețioasă calitate 

pentru comandament—le coup Poil militaire, care îm- 

brăţişeză cu promptitudine totul şi care pătrunde cu pri- 

cepere valorea militară a terenului şi a lucrurilor, — nu 

se învaţă din cărţi sati pe eharte, ci numai printr'o lungă 
aplicaţiune, în timpul păcei, în arta inginerului, — atunci 
încă dic, nu ne putem refusa evidenţei, că Regimul ca- 
dastral, prin partea sa technică — lucrarea Planului Ca- 
dastral şi conservarea sa în decursul anilor —e un in- 
strument esenţial instrucţiunei militare 1). Ast-fel, pe lângă 
preocuparea unui oştean albit în cariera armelor, de a 
cerceta mijlocele proprii pentru desăvârşirea Chartei 
țErii, nu puţin este şi grija cea mare a veteranului 
spre a deschide mai departe o nouă şcdlă indispensabilă 
generațiunilor tinere pentru formarea şi pregătirea lor 
ca să lupte cu sciinţă şi glorie pro aris et focis. 

In cazul de faţă, tăcerea mea—a nu încerca ca să pun la 
disposiţiunea celor interesaţi cunoscințele şi vederile do- 
bândite în practica carierii mele milităresci-—semnsză a mă 
face complice răului : Quid non prohibet cum potest, jubet. 

De alt-fel, inspiraţia pentru importanţa cea mare militară, 
  

  

ID) Astă-Qi faţă de repediciunea, cu care se succed operaţiunile în tină- - 
pui resboiului, și faţă de marea, eficacitate a armelor de foc modeme, 
vederile celebrului Lloyd de la, începutul vecului trecut, sunt cu a- 

_devărat maximă militară de actualitate : — „Le terrain, voilă le grand 
et le seul livre de la guerre et quiconque n'y sait lire doit se con- 
tenter du titre: de brave soldat, et ne peut pas prâtendre ă celui du 
commandant. Le plus important objet, peut-âtre, pour ceux qui aspi- 
rent au commandement, c'est la To pographie“ (M&moires). 

„Il est dans le terrain une multitude de finesses qui echappent aux 
Yeux peu exerces, Et pourtant, ces accidents si legers, si difficiles ă 
saisir, peuvent annuler leg meilleures dispositions et donnent Vavantage 
ă celui qui sait les appliguex. [1 faut avoir: levă pendant longtemps 
pour le saisir. . et avoir l'habitude de figurer ă vue et mâine de 
memoire, une certaine &tendue de pays, pour determiner ces formes 
si legâres, les faibles differences de niveau, les diverses natures du 
sol qui aident â distinguer sa figure. (Gensral Pelet, L"Etat-Major. 
Vedi mai departe ş. 33, pagina 194—199,
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economică şi financiară a unui Cadastru. general pentru 
„România, am a o datori Majestății Sale Regelui, carele, 

ca un adevărat părinte al țtrii, vegheză cu o neobosită 
strădanie la înteresele vitale ale naţiunei şi caută a dis- 
tinge din mulţime aptitudinile destoinice, pentru a le în- 
druma cu pilda şi cu sfatul în-ogorul de muncă al propă- 
şirii naţionale, pe care Va înbrăsdat cu atâta hărnicie pe 
pământul feciorelnic al României. 

Şi în tot casul, stabilirea Cadastrului României nu eo 
cestiune nouă; acestă afacere nu datâză de eri sati de 
alaltă-eri. 

Cu intrarea României într'o eră de viețuire mai nor- 
mală şi mai statornică ca Stat, marii noştri bărbaţi, che- 
maţi să conducă destinele României, pururea s'aă gândit 
la lucrarea Cadastrului Țării, adică la stabilirea mij- 
locelor de a aşeda proprietatea imobiliară pe base mai 
trainice, şi de a asigura repartisarea impositului fonciar 
în mod echitabil. Singurile păreri divergente, ce s'a ma- 
nifestat până astă-qi în. acâstă cestiune atât de vitală 
pentru România, ati fost: nu principiile, ci aşa dicend nu- 
mai circumstanțele de oportunitate: dacă adică împreju- 
rările n6stre politice şi financiare ne permit sati nu, ca să 
începem şi să realisăm acest măreț plan al viitorului no- 

_stru economie. 

A deveraţii bărbaţi de Stat însă, au ştiut pururea să se ri- 
dice peste greutățile ce le întâmpină ori-ce începuturi de o 
eră nouă pentru prosperitatea naţională. Având în vedere 
numai interesele permanente ale ţării, ei ati primit binele 
din ori-ce parte a venit, şi n'aii esitat nici măcar un mi- 
nut de a adopta părerile Gmenilor de bine din alte gru- 
pări politice, atunci când ele corespundea la adevăratele 
necesităţi ale ţării. 

Ast-fel Ion Brătianu, bărbat desăverşit în sciința mili- 
tară ?) şi cunoscător al istoriei ţării, sciind că tote succe- 
  

  

1) Ion Brătianu, în tinereţea, sa, a studiat sciinţa militară ca oficer elev 
în şcola de Stat-Major în Francia, și ca oficer de cavalerie în armata 
țării la şcola de cadeți din Bucuresci,
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sele din timpurile de glorie ale naţiunei române, marii 
căpitani le datorati mai cu s&mă desăvârşitei cunoscinţe 
ce ei aveai despre condiţiunile fisice și economice ale 
ţării, precum şi superiorității lor în sciința de a se folosi 
de avantajele ce le oferea terenul țerii.— Ion Brătianu, dic, 
nu esită nici un moment ca să ducă mai departe lucrările pentru Charta Țării, începute sub administraţiunea ge- 
neralului Florescu. Ast-fel dânsul reorganiză Serviciul 
Geografic al Armatei, încorporându-l la Marele Stat-Major 
al Armatei şi îndrumându-l cu energia, ce acest admini- 
strator fără semăn punea pururea în totul ce privea si- guranţa apărărei naţionale. In mai puţin de nouă ani, după. gloriosul r&sboiti de independenţă, Ion Brătianu înzestră țera -cu Charta Dobrogei (1880 — 1883) și cu Charta Moldovei partea de Nord, (1879 şi 1884—1888) 1) ; cu alte cuvinte,adică, el dete ţării figurarea pământscă a rega- tului pe o treime din întinderea, sa, un tesaur nepreţuit şi un factor atât de indispensabil pentru apărarea naţio- nală şi pentru instrucţiunea militară a armatei. 

Şi mai înainte, în anii de grea. cumpănă pentru ţeră — 1877 şi 1878 — Ion Brătianu, care ca Ministru 'al Marelui Căpitan pregăti armata pentru r&sboiii, a avut ocasiunea, mai bine de cât ori-care altul, ca să cun6scă insuficienţa chartelor austriace cu privire la, fieurarea, țării, si în rîvna sa de a înzestra cu o di mai înainte armata cu o icână mai completă a suprafeţei țării, a dispus ca să se ream- buleze şi să se verifice ediţiunile cartografice austriace cu privire la teritoriul țerii, pe unde se afla dislocată armata activă 2). 
Dară lon Brătianu, ca un bărbat de Stat superior, nu putea incă să nu cunbscă, mai departe, că Icona țării — 

  

e 
"ea militară a terenului ocupat de armata activă, de Maiorul C.I Brătianu şeful secţiunei topografice la cuastierul general al armatei. 1878,
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Charta României — este nu numai un instrument indis- 
pensabil armaiei pentru apărarea ţării, ci şi un factor de 
prima necesitate cătăţenului pentru desvoltarea aciivităţei 
sale economice. De aceea el îndrumă lucrările pentru 
charia ţării, nu numai în scopul de a da armatei Chărţile 
militare trebuincidse pentru apărarea țării, ci şi pentru 
ca ele să înlesnescă mai târdiui explâtarea modernă a 
terenului şi stabilirea pe pământul României a regimului 
cadastral, căruia Statele din Oceident datorese prosperita- 
tea liniscită a agriculturei şi succesul financelor publice. 

Acest cuget de adevărat român, acestă hotărire măreţă 
a marelui organisator al României — lon Brătianu — le 
adeverese cu prisosinţă lucrările cadastrale întreprinse sub 
administraţiunea sa; şi anume: 

Planurile economice de proprietăţi rurale, ce Institutul 
geogralic al armatei le procură.astă- qi proprietarilor, după 
ridicările topografice ale chartei țSrii, executate până 
astă-di pe 2), părți din ţară; 

Operațiunile cadastrale, ce sub administraţiunea lui lon 
Brătianu s'a executat în Dobrogea de către oficerii arma- 
tei sub direcţiunea generalului Barozzi; şi în fine 

Cercetările în streinătate făcute de Maiorul Căpităneanu şi 
de alţii în vederea stabilirei regimului cadastral în România. 

Ast-fel se cuvine, cum dice Evangelistul : 
„Se se dea Cesarului ce se cuvine Cesarului ; 
Se cuvine adică, Marelui cetăţân lon Brătianu ondrea 

de „Părinte“, sati, cum voesce alţii, de Naş al Cadastrului 
României, căci el fiind Ministru al întemeietorului Româ- 
niei moderne — al Marelui Rege Carol I — el trase cele 
d'intâii brasde de operaţiuni cadastrale în ogotrul proprie- 
tăţilor rurale din România. Manifestările din urmă, în fa- 
vorea stabilirei Cadastrului, exprimate: de unii din bărba- 
ţii noştri de stat, ca şi disposiţiunile oficiale de mai îna-
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inte ale Regulamentului organic (1832) şi Ofisul lui Vodă 
Ghica (1835), rămân simple desiderate ale unor bărbaţi de 
stat prevădători 1). 

Dar dacă în urmă, cu trecerea anilor, aceste salutare 
întocmiri de interes public ale Marelui organisator al Româ- 
niei—lon Brătianu—n'aii fost duse mai departe, vina nu este, 
de sigur, a întemeietorului acelor lucrări, ci a împrejurărilor. 

De alt-fel ştiut este, că în tote lucrurile mari şi de in- 
teres public, geniurile stabilesc marile principii, ei le exe- 
cută adesea, dar fiind-că şi dânşii sunt muritori, lasă celor 
ce vin după ei sarcina ca să ducă mai deparie opera în- 
cepută şi s'o desăverşâscă. In acâsta constă îns€şi taina 
mărirei unui nm : pe temelia sănătosă a trecutului ge- 
neraţiunile vin să zidâscă spre tăria presentului şi che- 
zăşuirea viitorului. 

Acestea nam credut dator a le arăta aici pentru lă- 
murirea istorică a Cadastrului României, căci mai cu s6mă 
astă-di, în mijlocul neîncrederii generale în care cruda crisă 
economică a aruncat națiunea, — pentru cestiuni de interes 

economic, ca acelea cari fac obiectul studiului de față, 
nu e de ajuns a înfăţişa numai însemnătatea operei, ci 
mai trebue încă, cum dice marele ARAGO: „L'auteur 
se faire pour ainsi dire connaitre, il expose les motifs 
qui Pon dirige, il &numere ses titres â la confiance“ ?). 

Acâstă lămurire mi-se impunea acuma mai cu s6mă; 
căci bărbaţi cu vadă "mi-au făcut ondrea să se ocupe de 
mine, să se întrebe -- unii în cercul lor privat, alţii pe 
arena publică — asupra rostului mei în cestiuni de inte- 
res economic naţional, cum este Cadastrul ț&rei, care face 
obiectul studiului de faţă ?). 

Şi ast-fel m& credui dator a încerca ca să lămurese 
ac6stă nedomerire, fiind bine îvcredințat, că mai curând 

  

1) A se vedea Notele la pag. 43. 
2) Astronomie populaire. 
3) Tlustrul academician şi învețat jurist Domnul MARIENESCU,
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sati mai târdii, adevărul are să isbândâscă, şi că întocmi- 
rea cea de mult dorită are să'şi vadă fiinţa. 

Dar ori cine ar fi bărbatul acela care o va; îndeplini, el 
are să şi ridice singur un monument neperitor—monu- 
mentum aere perennius, — iar ţării are să-i dea temelia asi- 
gurătore a proprietăţei fonciare, a vetrei nâstre părintesci. 

Fie ca neobosita strădanie pentru binele obştese şi 
pentru buna ordine a Regatului Român, depusă cu atâta 
dragoste de către Augustul Nostru Suveran, precum şi 
amintirea muncii marelui Român — lon Brătianu, — carele 
a fost atâta vreme un preţios sfetnic al Majestății Sale 
Regelui, să dea ființa reală Chartei şi Cadastrului Ro- 
mâniei! - 
Aceste lucrări sunt absolut indispensabile apărării ţării, 

propăşirii economice naţionale şi prosperității financelor 
publice. 
    

cunoscător desăvârşit în ale Cadastrului, nu numai din audite şi din 

cărţi, dar şi de visu ca originar din Transilvania, îmi serie între altele : 

„Am cetit cu atenţiune frumosa, disertaţiune ce aţi făcut la Aca- 

„demie cu privire la Insemnătatea chartei ţării pentru stabilirea re- 

„Bimului cadastral în România. 

„DLămurirea acestei cestiuni de mare ponderanță am aşteptat-o de 

„la vre-un Ministau al Justiţiei, ori de la vre-un advocat renumit şi 

„pentru acesta am avut surprindere plăcută, când un general vor- 

„besce cu atâta, pricepere de causă“. (Analele Academiei Române 

Ser. IL.—Tom. XXIV. Mem. Sec. Sc.). 

Invăţatul academician și ilustru bărbat de Stat, veneratul d-l D. A. 

STURDZA, într'o ședință a Senatului vostea, între altele : 

„Una din slăbiciunile armatei nâstre este, că suntem prea mult 
„teoreticieni. In loc să fim tacticieni, suntem astronomi şi matema- 

nticiani înalţi. In loc să scim conduce trupa, ne ocupăm cu calculul 

„diferenţial și integral...“ 

„Chiar filosofia jâcă în armată un mare rol. Se filosofiseză -asupra. 

existenţei armatei, asupra relaţiei filosofice ale armatelor cu. alte 

ramure de muncă ale societăţilor...“ | 

„Voi cita un exemplu tipic : Ă 

„A poseda chărți exacte a teritoriului este o mare necesitate pen- 

„tru armată ; dar să se ocupe şi să se preocupe oficerii noștri de 

„Cadastru,'este fără îudoială a-i sustrage ocupaţiunilor şi preocu- 

patiunilor ostăşăsci“. (Aplause). (Şedinţa Senatului de la 22 Mart. 1903) 

- 2 
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În viaţa modernă, în care mintea ageră şi braţul vitejesc 
al Alesului "Ţării a îndrumat națiunea, ambele lucrări 

sunt o condiţiune sine-qua-non de asigurare a viitorului. 

Atunci pote şi mie, modest muncitor şi pururea cu nă- 

zuinţe către un ideal, îmi va fi reservat, ca pentru restul 

dilelor mele să nu văd silinţele-mi întru binele obştese 

până în sfârşit cu totul perdute. Atunci, retras în liniştea 

căminului familiar, pute-voi să m& bucur, că între alte 

multe lucrări însemnate, îndeplinite sub strălucita domnie 

a Prea Iubitului şi Augustului nostru Suveran, Regele 
Carol I, s'a desăvârşit încă una, pâte cea mai folositore şi 

cea mai temeinică pentru siguranţa patriei şi pentru mări- 
rea avuţiei naționale : sfirşirea Chartei României şi sta- 
bilirea Regimului cadastral cu ajutorul Chartei Ţerii. 

AUTORUL. 

11 Sept. 1904. 

n



  

    

Aa
a 

cat
a 

că 

INTRODUCERE. 

Este un fapt incontestabil, că proprietatea bunu- 
rilor imobiliare, mai mult ca ori-cari alte bunuri, in- 
spiră omului un sentiment vii şi profund de demni- 
tatea sa; eă îl moraliseză mai mult, îl face mai bun 
cetăten, îi desteptă, dragostea de patrie si devota- 
mentul pentru sacrificii, îl face mai inamic revolu- 
țiunilor şi al desordinei, si "1 dă mai multă tragere 
de inimă spre o activitate spornică si liniştită. 

De aceea, din timpurile cele mai depărtate, gu- 
vernele aii căutat pururea de a face din tot cetă- 
tenul un proprietar de pământ. Dar acâsta, cu deo- 
sebire astă-di, nu este îndestul ; mai trebueşce încă, în 
prima linie, a se ageda proprietatea pe base stabile; 
căci stiut este, că un pământ, a cărui posesiune și 
integritate sunt asigurate, are mai multă valâre de 
cât dacă se află expus revendicărilor şi rapacității 
vecinilor. 

Pentru aceea guvernele bune ai căutat, nu numai 
mijlocele raţionale de a împroprietări pe toţi ce- 
tăţenii!), ci încă ele s'au îngrijit tot o dată si de 
    

1) Unul din mijlâcele excepţional de favorabile pentru a grăbi îm- 
proprietărirea cetățenilor la noi, îmi pare a fi acesta: să se auto- 
riseze Ministerul de Domenii să ia parte la licitaţiunile publice de 

proprietăţi rurale, pe care le găsesce bune a fi cedate în urmă con- 
diţional, în mică loturi cetăţenilor lipsiţi de pământuri. Acestă concu- 
venţă leală a Ministerului de Domenii ar pune Statul în fericita si- 
tuaţie : de a putea realisa beneficiuri reale materiale din revendarea 
prin mici loturi a acestor proprietăți rurale, şi de a afirma, solicitudi- 
nea sa de o potrivă: şi cetățenului lipsit de pământ, şi proprieta-
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mesurile menite spre a asigura proprietăței liniştea 
indispensabilă menirei sele, aşedend'o sub ocrotirea 
Regimului cadastral. 

Nici un obstacol cred, că nu mai pote opri Guver- 
nul în inițiativa ce aparţine pentru asemenea lu- 
crare.. Decă dânsul a întârdiat până astă-di ca să 
ia măsurile ce le-ar fi impus datoriile solicitudinei 
sale, acesta se pote justifica, până la un punct dre- 
care, prin faptul: că, până mai de ună-di, situatia 
politică. si economică a t&rei nu era destul de te- 
meinic luminată si stabilită pentru a primi o solu- 
tiune îndestulătâre şi definitivă, şi cu privire la be- 
neficiile legale de siguranță si de integritatea ce 
trebuesc date proprietăței imobiliare. Acum însă, când 
România se găsesce Stat de sine-stătător, iar ce- 
tătenii săi, partea cea mai mare, sunt proprietari 
de pămenturi saă tind din di în di de a deveni ca 
atare, ori-ce întârdiere de a dota națiunea cu un Cadastru public, general si cu autoritatea juridică, 
ar fi o pedică pentru naţiune în desvoltarea şi pro- 
păsirea sa economică. | 

„Numai singur „Cadastrul“, dicea Dauchy în Con- stituanta franceză (1790, Sept. 10), pâte asigura fie- 
  

rului, care alt-fel, se găsește silit a înstrăina proprietatea, sa pe pre- ciuri mai mici de cât valorea lor reală, — Bărbaţii de stat nu trebue să perdă din vedere învățământul dat de M. S. Regele în acestă pri- vinţă. — „Cumpărătorea, moșiei Broşteni ce mi propune marele pro- »prietar A. Balș—se citesce în „otele din viaţa Regelui CAROL Ii— „ax fi tot-de-o-dată şi un act politic. Afară, de acesta, A. Balş ar eşi „din greutăţile bâneşei, şi Principele nu ar voi să priveze pe acest „simpatic bărbat de ajutorul s&i, chiar cu riscul de a impovăra „caseta sea particulară“, 
Acest act politic se impune mai cu semă Guvernului, căci ast-fel se va pune capăt ruinei marilor proprietari şi s'ax îndeplini tot o dată şi marele ideal la care tindem, de a face din tot sătenul un proprietar de pământ în ţăra, sa, depărtându-se cu totul sguduirile nenorocite şi regretabilele desordini, inevitablile prin procedeurile în- trebuințate astădi pentru împroprietărirea sătenilor.
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căruia cetățen stăpânirea desăvirşită si linistită a 
proprietăţii sale“. 

Suntem chiar în drept de a spera, că un Cadastru 
capabil de a asigura fie-căruia în parte, în mod ina- 
lienabil, proprietatea parcelei de pământ — acordată 
lui prin lege sati agonisită; prin munca sa — va de-, 
veni instrumentul de prima utilitate pentru a pune 
capăt criminalelor uneltiri, cari în 1888 si 1900, ca 
să nu vorbim de încercările cu totul recente din anul 
“acesta, au îngrijit cu drept cuvânt națiunea si ai 
amenințat a zdruncina temelia salutară a regimului 
inaugurat prin Legea de improprietărire a sătenilor ; 
căci atunci, sătenii—fie-eare în parte—fiind afirmaţi, 
în mod legal şi inalienabil, proprietari pe parcelele de 
pământ cuvenite lor, nu vor mai avea cuvint să dea, 
ascultare criminalelor ademeniri la desordine publică. 

România, ast-fel, are nevoie de un Cadastru care 
să serve, nu numai la repartiţia echitabilă a imposi- 
tului fonciar, ci si pentru a consacra drepturile de 
proprietate imobiliară şi de a asigura acestei pro- 
prietăti integritatea indispensabilă, de a constata 
sarcinile proprietăţilor în cursul anilor si de a 
procura basele adeveratului credit fonciar. 

Aceste folose imense, ce e menit Cadastrul ţării 
a le procura proprietarilor de imobile, arată îndestul 
pentru ce cheltuiala cu facerea acestei opere se 
impune în prima linie însuşi proprietarilor. 

Faptul însă, că acestă mare operă intereseză în 
cel mai înalt grad atât binele public cât şi pe pro- 
prietari în particular, dovedesce nu mai puţin, că, 
inițiativa acestei lucrări se impune Guvernului. 

Nu mai puţin însă r&mâne învederat, că nu la 
versalitatea şi la incertitudinea deliberărilor comu- 
nale ori judeţene trebuesce a se lăsa îndeplinirea 
acestei urgente trebuinţe naţionale; adică: facerea 
si conservarea Cadastrului ţării. O asemenea de-
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licată sarcină trebuesce condusă cu metodă, si ea, 
odată executată, nu trebue lăsată, ca prin neprice- 
perea ori negligenţa. personalului respectiv, să dea 
nascere la noui confusiuni. 

Trebuesce prin urmare: 

Pe de o parte, o unitate de vederi şi de proce- 
dări, cari nu pot resida de cât în Administratia, 
centrală a Statului; căci pentru acestă vastă lu- 
crare se cere o deplină uniformitate, nu numai în 
operaţiunile fie-cărei comune, ci si în operaţiunile relative la rapârtele tutulor comunelor între ele: lară pe de altă parte, trebuesce: ca personalui însărcinat cu operaţiunile technice — partea cea mai grea şi mai delicată a acestei opere -—să fie instruit si format în disciplina, carierei; căci, pentru o ase- menea, colosală întreprindere, ca şi pentru charta terii, unde pe lângă o precisiune rigurbsă în ope- ratiuni, se cere şi o perfectă continuitate de ani îndelungaţi, sunt cu totul indispensabile o instruc- tiune probată, şi o direcţiune clară si sigură în lucrări, tot atât de rigurosă ca si în ale armatei; de asemenea personalul de operatori trebue să cu- noscă marea importanţă a acestei lucrări si să aibă, 0 persistentă a sentimentului de datorie în acelaşi grad ca militarii de sub drapel. 
Numai ast-fel se va putea dobândi un Cadastru care să fie executat în conditiunile cele mai les- niciose, să presinte o exactitate neîndoelnică si o valdre adevărat juridică, si să potă tot o dată. fi conservat în mod regulat, economic: şi autentic. 

In aceste vederi Sai expus în lucrarea de față, cercetările si studiele technice, juridice şi financiare cu privire la executarea si conservarea Cada- strului României. 
Neindoelnic, ţările din Occident ne oferă. metode
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probate, cari -se pot aplica de îndată în acest scop 
şi la noi. Tin însă a declara încă de la început, că 
metodele propuse în acest studii pentru aşedarea 
Instituţiunei cadastrale în România — Jucrarea şi 
conservarea Cadastrului României — se deosibesc 
mai cu semă prin faptul, că ele nu sunt o simplă 
imitatiune neratională a usurilor si a întoemirilor 

din alte ţări; ele sunt isvorite mie prin o aplicare 
de un pătrar de veac la lucrarea chartei ţerii, 
precum şi prin o cercetare reală a principielor ju- 
ridice şi financiare ale Cadastrului modern, principii 
imbunătăţite prin aceea ce practica lucrurilor şi cu- 

noseinta trebuinţelor la noi 'mi-a făcut să ve&d că pre- 
sintă adevărate avantagii cu privire la calitatea, 
economia şi accelerarea totată a operei, în fine, la 
asigurarea, juridică a drepturilor reale. 

Departe însă de mine presumţiunea de a crede, 
că tote vederile stabilite în acest studiu sunt in- 
failibile; că tote adică sunt bune şi juste. Din contră, 
rog pe cititor a examina singur tote modalităţile 
propuse întru ajungerea la acest scop, si a nu priimi 
de cât ceea ce forta şi evidenţa raţiunei îl vor 

putea convinge să le credă că sunt bune. Atunci 
insă, o datorie de bun cetățean se impune citito- 

rului: aceea de a se sili, ca tote folosele Cada- 
strului despre cari se va convinge, să le facă, cu- 
noscute celor cari veghieză pentru interesele pu- 
blice, şi să cerce pe lângă dânşii prin ori-ce mij- 
loc ca ele să fie puse în execuţiune reală. Pote 
că prin forțele unite ale celor multă si bine-voitori, 

nu va mai zăbovi diua de a vedea natiunea înze- 
strată cu Cadastrul ţării, cu acest instrument atât 
de indispensabil propăsirei economice, naţionale si pri- 
vate. 

Atunci cititorul, care va fi contribuit la acesta, 
va bine merita pentru patrie. 

 



 



TREBUIAŢA DE A SE FACE CADASTRUL ROMÂNIEI. 

Ș. 1. Importanţa fonciară a Cadastrului 
cu privire la aşezarea drepturilor fiscale. 

Pentru un popor agricol, ca al României, unde ce- 
tăţenii sunt proprietari de pământ, unul din cele mai 
echitabile imposite este acela, ce legiuitorul îl sta- 
bilesce asupra bunurilor imobiliare, căci, cum dice 
Rousseau: acela care produce, trebue să plătescă; 
Şi nici un individ nu pote să se refuse de la sacri- 
ficiul unei părti din proprietâtea sa, pentru apăra- 
rea şi păstrarea, celei-Palte părti, fără de a renunţa 
la avantajele, ce-i asigură organismul cel puternice 
al viete! sociale. Nu este însă destul ca legitimitatea 
contribuţiunilor fonciare să fie recunoscută, nici ca 
legea care desfiinţeză privilegiile să impună la, toți 
proprietarii un tribut proporţional, după cum ea, de 
altă parte, garanteză la toţi aceea-si proteetiune; 
mai trebue încă, ca ori-ce contribuabil să: fie pă- 
truns de spiritul acestei legi, să-i potă pricepe textul 
ei, si la trebuinţă să-l interpreteze prin propriele 
sale lumini; trebuesce în fine, ca el să fie destul 
de instruit asupra actelor de administraţiune exe-



cutivă, a cărei încredere el să o dobând$'că prin 
un sentiment de dreptate publică. 

Acestă convineţiune indispensabilă însă nu se pote 
dobândi prin simple operațiuni de recensement 
fonciar, ast-fel cum se făcea în vechime la tote 
națiunile, şi cum se mai practică încă astă-di la noi. 
— „Această convingere necesară nu se pote in- 
„Sufla — dicea acum un vec învățatul Ponmi6s— 
„de cât printr'un chip de strângere a dărilor liber 
„de influenţa ori-cărei autorităţă locale, după care 
„chip fie-care particular să-şi potă însemna el însuși 
„Si fixa datoria sa, fără a avea să se temă de ca- 
„pritiile arbitrariului, de partialitatea strângătorilor 
„de biruri, nici de vexaţiunile funcţionarilor“ 1). Cu 
alte cuvinte: 'Trebueste, ca consistenţa si valorea 
proprietăţei imobiliare imposabile să fie determinate 
in mod sigur şi vădit, pentru ca la, trebuinţă contri- 
buabilul să le potă interpreta prin propriele sale lu- 
mini. 

Acestă stabilire raţională, si echitabilă a impositu- 
lui fonciar. 'si propusese genialul Napoleon 1, când 
ordonase prin legea de la 15 Septembrie 1807, a se 
înființa un Cadastru public pentru Francia 2). 

Expunerea, de motive a acestei legi, făcută de du- 
cele de Ga&te, ministru de finanos al imperiului, ex- 
plică si scopul şi natura operațiunilor .cadastrale, 
cari apoi au început a se executa în Europa de la în- 
ceputul vecului trecut. 

„A măsura pe o întindere de mai bine de sşepte 
    

1) Reynaud, Manuel de Pingenieur du cadastre, 
2) „Le mot Cadastre vient, suivant; les uns, du grec 1179 9tils „qui signifie distinguer par des points ; Suivant les âutres, du bas-latin „capitas, capitastrum, contenance. On lui donne aussi pour etymo- plogie le mot italien catastro, dontle sens primitif est „eueillereti, c'est- ă-dire registre des rentes et cens payes au seigneur par ses tenanci- pers,et qui est tir& lui mâme du grec ou du Jatin.“ (Du cadastre st de la delimitation des h6ritages par Noizet).
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„mii nouă sute unu miryametrii pătrați mai mult de 
„0 sută milione bucățele de pământ...., a face pentu 
„fie-care comună un plan unde să fie raportate aceste 

„0 sută milione de bucățele, a le clasa pe idte după 

„gradul de rodire al pământului; a pretui produsul de 
„Supus impositului din fie-care din ele ; a reuni apoi, 
„sub numele fie-căruia proprietar bucăţelele împrăsti- 
„ate ce-i apartin, a determina, prin reuniunea produ- 
„selor lor, venitul lor total, şi a face din acest venit o 
„dare care va fi de aci înainte basa contributiunei 

„sale ;... iată obiectul operatțiunei cadastrale 1)“, 

În acest scop curat fiscal: adică, numai pentru 
a se putea ajunge la stabilirea impositului fonciar 
întrun mod mai raţional, si chiar până la dre-care 

punct, mai la adăpost de ori-ce bănueli la cari dase 
naşscere vechile operaţiuni de recensemânt fonciar, 
au fost conduse nouile operaţiuni cadastrale la în- 

„ceputul veacului trecut, si au fost continuate în 

urmă—mai mult sai mai putin condiţionate-—-—în tote 
Statele din Occidentul Europei. Anume, s'a constatat 
consistenţa proprietăților imobiliare prin determi- 
nări directe pe teren, si valdrea terenurilor şi a lu- 

cerurilor, prin natura produselor si a veniturilor lor, 
pentru a se stabili Actul cadastral fiscal al pro- 
prietătei imobiliare. 

- Totalitatea acestor operațiuni cadastrale, executate 
în scopul de a determina consistenţa si valdrea pro- 
prietătilor imobiliare, spre a servi de basă, impositu- 
lui fonciar, constitue Regimul cadastral fiscal. 

    

1) Recueil de documents concernant le cadastre depuis 1807,
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$. 2. Importanţa fonciară a Cadastrului 
cu privire la dreptul de transmitere şi de ipotecă 

a proprietăţei imobiliare. 

Ast-fel însă cum se stabilise la începutul vecului 
trecut executarea Cadastrului, observă cu mult drept 
eminentul bărbat de Stat Poincare: „Cadastrul nu 
are de cât valdrea unui document administrativ şi 
el nu servă ca dovadă în cestiunile de proprietate“ "). 

Spre a atinge şi acest din urmă scop trebueşce 
insă ca, pe lângă calitatea fiscală, Actul cadastral 
să mai aibă şi calitatea juridică pentru a asi: 
gura dreptul de proprietate si de ipotecă. 

De aci, trebuinta în aşedarea regimului cadastral 
modern încă de o a, treia operatiune, care are de 
scop: legitimarea fiinţei proprietăţii imobiliare : adică. 
de a stabili Starea civilă a proprietății imobiliare în 
caracterul posesiunii, în natura transmiterii şi în 
felul sarcinelor sale. 

Acestă calitate juridică a Cadastrului nu era atât 
de trebuinci6să în trecut, când existat proprietăţile 
în mari domeniuri, şi când legea, ocrotia majoratul în “Succesiunea matrimonială a bunurilor pământesci ; târdiu în urmă, mai cu semă, în dilele nâstre, cu schimbările aduse în aşedarea proprietătei imobiliare, trebuinţele crescânde ale vieţuirei moderne, cerând în mod imperios ca si proprietatea imobiliară, să in- tre ca factor de transacţiune comercială, s'a, simtit firesce trebuinţa, da se asigura acestă facultate pro- prietătei teritoriale în forma modernă, de transactiuni comerciale şi inscripţiuni ipotecare. Aşa în Fran-. cia, abia în anul 1844 Curtea. de Casaţie a constatat în mod oficial şi a deplâns acestă lacună a Cadas- trului Franciei în termeni de tâtă, vigorea, plini de 

  

1) „Rapport fait pax M. Poincars, de puts, au nom de la Commission du Budget du Ministere deş fin ances en France pour 1891,
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înv&ţăminte de mare importanţă pentru tote statele 
ce tind a adopta sistemul de viaţă al naţiunilor civi- 
lisate moderne : 

„Procedeurile prin mijlocul cărora cadastrul Pran- 

„ciei a fost lucrat, — proclamă Curtea de Casaţie, — 

„nu permit că să i se acorde autoritatea unui registru- 
„matricul al drepturilor de proprietate şi de hipotecă ; 
„ar trebui să fie refăcut — si refăcut întrun chip juri- 
„die ; în starea cum este, cadastrul e o lucrare curat 
„administrativă ; redactorii săi nu tin semă de cât de 

„posesiune, de posesiunea aparentă, întemeiată pe lu- 
„ceruri din audite, ce se vorbesc în public. Documen- 
„tele cele vechi nu li sunt arătate; ei p'aă dreptul 

„ca să ceară să li se arate aceste documente, nici 

„0 anchetă legală nu precede lucrarea lor; în 
„casul îndoios, autoritatea superidră administrativă, 
„nu este nici măcar consultată; atributiunea pro- 
„prietăților a fost prin urmăâre greşită; totul s'a fă- 
„cut pe niste simple informaţiuni verbale culese de 
„către ingineri, de către geometrii-topografi sau de 
„către Gmenii lor de serviciti ; se întelege ca lucrul 
„acesta să fie suficient pentru formarea rolurilor 
„contribuțiunilor, afară de reclamările contribuabi- 
„lilor ; el însă mar putea fi suficient spre a constitui 
„Cartea cea mare a proprietăților imobiliare“ 1). 

Tot cam pe la aceeaşi epocă, în Germania, seful 

serviciului cadastral dă o identică durersă sentinţă 

de insuficienţă a Cadastrului fiscal, în termeni cari 
merită, să fie cunoscuti: 

„Cadastrul, — raporta acel distins funcționar, 

„acum o jumătate de veac, — nu va fi ceea-ce 
„trebue să fie de cât atunci când va avea drept 

„Scop suprem şi moral de a asigura împărțirea, 

1) Documents relatifs au regime hypothecaire, pubiies par ordre 

du Ministre de la Justice T. II, p. 475,
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„impositelor şi consistenta proprietăţii fonciare, 
„Si acest scop suprem nu va fi atins de cât atunci 
„când bucăţelele de pământ vor fi dejimitate în- 
„tun chip regulat şi permanent, pentru ca figura 
„lor şi a lor întindere să fie constatate si consem- 
„nate în cărţile si pe planurile cadastrale. Numai 
„atunci cadastrul va oferi avantajele numerose ce 
„trebuesc să resulte din el, mai cu semă acela al re- 
„părtiţiei egale a impositului fonciar; atunci de ase- 
„menea el va. servi drept basă registrelor ipotecare ; 
„el va înălța, creditul fonciar ; va concura la progre- 
„sul agriculturei si al prosperității publice ; fără de- 
„limitaţiune, cadastrul nu va fi nici-o. dată de căt 
„0 lucrare efemeră, va deveni chiar periculos şi 
»Vătămător când va voi cine-va să se serve cu 
„el pentru a stabili posesiunea şi proprietatea“ !). 

De atunci, si mai cu semă, după revoluţiunea, ce 
mişcarea de la 1848 a adus în transactiunile eco- 
nomice, s'a constatat că Regimul Cadastral fiscal 
pentru stabilirea rolurilor de contribuţiuni fiscale 
asupra. posesiunei imobiliare, nu e îndestulător spre 
a da proprietății imobiliare siguranţa şi stabilitatea, de care ati nevoe transacţiunile moderne şi inserip- 
tiunile ipotecare. | 

De atunci, die, s'a făcut o mare miscare în opi- niunea publică în acest sens, şi din tote părţile s'a cerut: Cadastrul să fie nu numai Cărţi fiscale pu- blice pentru stabilirea rolurilor de contribuțiuni fiscale asupra, posesiunii imobiliare, ci încă, si pen- tru a putea servi ca Titluri fonciare publice, care să dea 0 Siguranță si stabilitate proprietății imobiliare, de care ai nevoe transactiunile moderne și inscripțiunile ipotecare; sai alt-fel dis, ca Actul] Cadastral să, fie pentru proprietatea imobiliară, nu 

  

1) Noizet, Du Cadastze p. 260,
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numai un instrument fiscal, ei încă si un instrument 
fonciar de proprietate si de credit tot o dată, tot atât 
de comod şi sigur ca şi titlurile comerciale pentru 
proprietatea, mobiliară. 

Pentru ce re alături de ,„, Warrantul comereral““ 
să nu se creieze şi „ Warrantul imobiliar““? Acestă, 
chestiune "si-au pus”o, acum câti-va ani, Omenii de 
inițiativă din Australia, si din acestă fericită in- 
spiraţie a esit Actul cadastral al proprietății imo- 

biliare cunoscut astă-di, în vorbirea de transacţiuni 

moderne, sub numirea de Actul cadastral fonciar, 

Si în limba engleză de Act- Torrens ) sau War- 

rant imobiliar. 
„Principiul de căpetenie al acestui sistem — dice 

„eminentul bărbat de Stat Charles Dupuis, consistă 

„în a institui adevărate titluri de proprietate care 
„să se potă opune tutulor, în a face să atârne 

„existența tutulor drepturilor reale de o inscriptiune 
„nominativă pe registre publice cari presintă tot- 

„Vauna situaţiunea exactă a fie-cărui imobil înseris 
„Si fac să se cundscă pe de o parte proprietarul, 
„iâr pe de alta, sarcinele. Acest regim este de com- 
„parat cu regimul care guvernă alcătuirea şi trans- 
„misiunea titlurilor nominative de rentă asupra 

„Statului. 
„In acest chip ar fi cu putinţă de a cundsce, la, 

„ori-ce moment, în mod exact si precis, situaţiunea, 

„materială si juridică a fie-căruia imobil; transac- . 
„tiunile ar deveni mai repedi şi mai sigure; cre- 

„ditul ipotecar ar deveni mai puţin costisitor“ *). 

“In lipsă de un asemenea regim cadastral, care 
să asigure în mod incontestabil fiinţa reală a imo- 

1) Namirea de Ast Torrans dată Actului cadastral modern vine 

de la numele lui sir Robert Torrens, iniţiatorul actului în cestiune în 

Australia. i : 

2) Diet. d'6conom. pol., par L. Say. 

x
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bilului, astă-di casele de credit sunt nevoite a nu 
acorda creditul lor de cât după constatări ad-hoc; de aci firesce un răgaz vătămător şi îndelungat. 
„» Warrantul imobiliar“, continând şi presentând în mod oficial tote asigurările cerute adi: de stabili- mentele de credit public, relative la proprietatea de ipotecat : la posesiune, la întindere, estimaţie, etc., permite proprietarului de a-si asigura, din oră în oră, resursele de care are nevoie, întocmai ca şi un titlu de rentă, sau o acţiune comercială !). 

Ast-fel Cadastrul (erii va deveni un ajutor real, nu numai proprietarului de pământuri, ci şi institu- tiunilor nostre de credit public (Creditului fonciar, Creditului agricol, Creditului urban, Băncei agricole, Sindicatelor agricole, etc.) dându-le base solide şi stabile, nu numai în ce privesce titlul de proprie- tate si valrea. bunurilor imobiliare, dar Si în ce pri- vesce siguranţa creditului ce le acordă 2. 
Atunci suntem în drept de a spera că se va curma 

  

1) Adecă, un act ca Warrantul mobiliar—prevădut prin legea pentru organisarea Băncii naționale şi a, Băncii agricole—prin ajutorul căruia aceste instituţiuni de credite vin în ajutor cu creditul 10» comerciantului Și agricultorului, cari aă mărfuri saii produse agricole în magasine. Trebuesce să menţionăm aci, că Legea pentru organisarea Băncii 

torului, —acâsta însă nu se face cu înlesnirea ce sar cuveni și cum e usul în Anglia, America, Germania, și cum s'a introdus anul trecut şi în Francia. In acestă privinţă este de dorit, ca şi la, noi să se adopteze disposiţiunile Legei franceze de la 18 Iulie 1898. A se vedea scrierea, „Des warrants agricoles“ commentaire th&oretique et pratique de la loi de 18 Juillet 1898 par Emile Hogref. 
2 „institution d'un cadastre (grand-livre terrier) est la condition pindispensable du crâdit agricole. Les immeubles Sans tat civil ne „peuvent €tre envisages comme sgage certain. „La creation de Pâtat civil et du grand livre de la propriete immo- „biliâre, telle est Peuvre primordiale qu'il fauţ accomplir avant de cor- „tiger les nombreuses im.perfections de notre 

: 
r6giine hypothecaive.& Poincar$, Raportul citaţ,
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şi râul de astădi: de a lăsa proprietăţile rurale în 

exploatarea arendaşilor, al căror interes de căpe- 
tenie este, nu de a îmbunătăţi proprietatea si ferti- 
litatea terenului agrar, ci de a storee — ca pe vaca 
străinului — şi pămentul t&rii si pe sătean, ceea-ce 
face ca, întrun timp apropiat, pâmentul terii, atât 
de fertil astădi, să fie ameninţat a deveni cu totul 
sterp ! 

Este ast-fel urgenţă mare a se da proprietarilor 
rurali warrantul imobiliar, menit a le procura cu 
înlesnire avansurile în bani, de cari au nevoie câ să 
potă explota prin ei însisi proprietăţile lor. 

Şi acestă urgenţă se simte cu atât mai mult 
astădi, când se recundsce trebuinţa de a se reduce 
funcțiunile publice, si mai cu semă pentru a se 

înlătura din vreme catastrofa economică cea maj 

teribilă — criza proprietăţii rurale, care a început 
a se accentua chiar de acuma, ca si criza proprie- 
tăţii urbane, care bântue mai cu semă Bucurescii! 

Ş. 3. Importanţa fonciară a Cadastruui 
cu privire la integritatea proprietăţii imobiliare. 

Cum vedem, interese de prima ordine: fiscale, ju- 
ridice şi în particular de transacțiuni comerciale, 

sunt intim legate de existenta Cadastrului. 
Acestă operă însă nu este mai puţin urgent ce- 

rută şi din punctul de vedere al integrităţii pro- 
prietății însăgi. Efectele demoralisătâre de călcări 

ale terenurilor vecine, precum şi enormele cheltueli 
cu procesele născute din aceste cause, sunt destul 
de cunoscute tutulora, pentru a nu mai insista în 
acestă privinţă asupra necesităţii unui Cadastru bine 

executat şi bine stabilit.
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„În starea actuală a legislaţiunei nâstre, pe când 
urmăririle din oficii ale parchetului şi o penalitate 
severă protejeză, proprietatea mobiliară,—proprieta- 
tea imobiliară, se găsesce expusă la cotropirile şi 
la rapacitatea vecinilor, fără nici un alt mijloc de 
represiune de cât actiunea, civilă, tot-d'a-una scumpă 
şi adesea ori desarmată, fiind-că lipsesce o delimitare 
stabilă si legală a proprietăţii. 

Regimul cadastral fonciar îngrădind în mod legal 
si neperitor proprietatea imobiliară, situatiunea în- 
tegrităţii sale ţine de domeniul public, si ori-ce 
călcare de megieşie este considerată ca faptă cri- 
minală, urmărită şi pedepsită ca atare de autori- 
tătăle publice îndrituite, cum se face pentru proprie- 
tatea mobiliară. 

Acestă trebuinţă a Cadastrului la noi se simte mai 
mult de cât ori unde. Sătenii, în cea mai mare parte, 
fiind stimulaţi si dominați prin o rîvnă fără măsură 
de a'si mări lotul lor, nu se sfiese da cotropi ve- 
cinătatea ori de câte ori pot face acesta, şi oca- 
siuni nu lipsesc, căci ei exploatând pământurile lor 
prin ei însisi, si proprietăţile fiind lipsite de limite 
stabilite în mod oficial, prin un Cadastru public, — cu greu pote cine-va să probeze cotropirile ce se fac. 

Cadastrul, nu numai că are să pună capăt la ase- 
menea păgubitore tentative, dar încă, după cum ob- serva cu mult drept Ministrul Franciei în circulara, 
sa din 1810: „Cadastrul termină si previne pentru „viitor o mulţime de contestaţiuni între proprietari 
„asupra hotarelor proprietăților lor, contestaţiuni 
„cari pricinuese cheltueli ce se urcă la sume grei „de calculat, pâte în fie-care an la o sumă de două „ori sau de trei ori mai mare de cât aceea la care „se sue centimele adiționale timporare impuse pen- „tru facerea cadastrului e, 

  

1) Collection d'Oyon. 'T. V. p. 312.
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Mai departe, urgenţa acestei trebuinţe devine la noi 

din ce în ce mai simtitore, cu cât înaintăm cu împărti- 
rea în mici loturi a proprietăţii rurale, căci sătenii gă- 
sindu-se atunci delimitată în parte, întrun mod înalie- 

- nabil pe proprietatea parcelelor de pământ — acor- 
date lor prin lege sai agonisite prin munca lor, — 
se va pune cap&t călcărilor de megieşie de astă-di, 
şi mai cu s6mă criminalelor uneltiri, ca cele din 
1888 si 1900. 

Ast-fel se va asigura proprietăţii : folosința com- 
„pletă şi liniştită a integrității sale. Şi este, bine 
sciut că un pământ, a cărui integritate este asigu- 
rată, are mai multă valore de cât dacă extensiunea 

sa este neclară şi expusă la continue călcării din 
partea vecinilor lacomi. 

Afară de aceste tol6se economice ce procură regi- 
mul cadastral, nu trebue încă să perdem din vedere că 
factorii cadastrali, ca acte publice, formând archive 
publice la autorităţile respective — judecătoresci şi 
technice, însărcinate cu conservarea Cadastrului — 
proprietatea ast-fel se află la adăpostul ori-cărei 
nesiguranţe, ce- se pote întâmpla în cursul anilor. 
La atare nesiguranţă se vede expusă astă-di pro- 
prietatea, prin perderea ori sustragerea actelor par- 
ticulare relative la proprietatea imobiliară, ori prin 
distrugerea lor urmată prin incendii şi alte nenoro- 
ciri publice, cari se pot întimpla. 

Cu deosebire în ceea-ce privesce posesiunea in- 
dividuală, trebue să nu perdem din vedere recoman- 

daţiunea lui Eschine către Atenieni ?) : 
„Cât este de util, o Atenieni, cât este de bine a 

„avea archive publice ! Aci, scrisurile rămân şi nu 

„se schimbă după ceapriciul -opiniunei şi. puterea 

1) Eschine, Discurs contra lui Ktesiphon.
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Gmenilor“. De asemenea nu trebue iarăşi să iu- 
tăm proverbul b&trânesc care dice: „li carte, ai 
parte, si că înaintea justiției cel ce are carte are 
şi câştig de causă. 

Ş. 4. Inchcicre. 

Din cele ce preced resultă, în mod destul do clar, că nu mai corespunde vâcului nostru definițiunea admisă în trecut pentru Cadastru, că adică el este:, „totalitaiea operațiunilor prin care se cunosce şi se constată consistanța averilor nemişcătore, natura producţiunilor şi veniturilor lor, pentru a împării cu echitate impositul fonciar e, 
Acestă, definițiune trebue a fi completată, adăo- gând cuvintele : Şi prin totalitatea operațiunilor cu privire la extensiunea limitelor si natura par- celelor de proprietate şi a posesiunii imobiliare, spre a putea servi de basă la ori-ce transacțiuni comerciale şi operațiuni fiscale, administrative. ju- ridice şi technice cu privire la proprietatea imo- biliară. 
Cu alte cuvinte, trebue să facem un Cadastru căre să serve nu numai Ja repartițiunea echita- bilă a !mpositului fonciar, ci si pentru a consacra drepturile de Proprietate imobiliară ŞI de a asi- gura acestei Proprietăţi Întegritatea indispensa- 1lă, de a constata sarcinile proprietăţilor în cursul 

adevăratului credit 

anilor şi de a procura basele fonciar, 

operațiuni cadastrale, în sco- ședarea cu echitate a imposi- m $i legitimarea juridică tot- 

  

LI) Du Cadastre-par Noizet, p. 1,



odată a proprietăţii imobiliare, constitue în sine 
Regimul cadastral fonciar, spre deosebire de regimul 
primitiv cunoscut sub numele de Regimul cadastral 
fiscal. 

In acest scop noi vedem în tâte statele: că Gu- 
vernele, Consiliile judetene, Primăriile comunale, 
proprietarii de pământuri însusi, de câţi-va ani în- 
coce, concură cu un deosebit zei: unii pentru a re- 
face în total cadastrul ţerilor lor ; altii, pentru a'/ 
îmbunătăți numai în părţile neîndestulătâre, spre a 
înlocui Cadastrul fiscal actual prin Cadastrul fonciar 
cerut de trebuintele epocei; sai alt-fel dis, în sco- 
pul: de a stabili cu echitate si dea asigura cu te- 
meinicie calităţile, ce am vădut că trebuesce să le 
întrunescă un bun cadastru: adică, care să stabi- 
lescă în mod incontestabil, pentru fie-care proprie- 
tate imobiliară în parte : 

a) Drepturile fiscului, 
b) Drepturile proprietarilor şi ale posesorilor, 
c) Sarcinile legale şi ipotecare. 

In aceste condițiuni, cheltuiala, chiar mare, ce s'ar 
cere pentru facerea, Cadastrului, n'are nimic agrava- 
tor. Regimul Cadastral devine chiar o instituţiune 
de prima ordine, utilă pentru Stat, si un mijloc de o 
fericită, speculaţiune pentru proprietari; căci în fapt, 
odată Cadastrul stabilit, si Statul şi Proprietarii 
vor fi scutiţi pe viitor de marile cheltueli, adesea 
sterile, ce nevoiti sunt a le face din timp în timp: 
Statul, pentru a asigura drepturile fiscului, iar pro- 
prietarul, pentru a legitima, ori de câte ori are 
trebuintă, dreptul săi de proprietate, si a fi la adă- 
post fată de ori-ce acţiune în revendicare. 

Şi die cheltueli sterile, pentru că operațiunile 
de recensemânt, ast-tel: cum se fac astădi, în rea- 
litate servă mai mult a ridica nemulțumiri pentru
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toţi, de cât de a spori în mod echitabil veniturile 
fonciare ale Statului; iar legitimarea dreptului de 
proprietate astădi este mai mult ilusorie de cât 
reală, şi mai mult efemeră de cât stabilă, căci 
casele de credit nu le acceptă de cât condiţio- 
nat, iar contestările contra hotarelor proprietă- 
tii aduc dilnic în nesiguranţă pe proprietari şi 
pe vecini, si adesea-ori, pentru posesiunea unui 
picior de pământ, se dă nascere la procese de mai 
multe generaţiuni, dacă nu se sparg capete si se 
comit chiar crime între coproprietari! Nu este ore 
timpul de a se pune o dată cap&t acestor nemultu- 
miri generale ? De a evita acele agitatiuni vătă- 
m&tore? acele cheltueli zadarnice? acea nesiguranţă 
juridică, ce apasă asa de mult asupra fie-cărui 
proprietar? acele uri nesfârgite, ba, chiar omoruri 
între vecini ?1). 

Sentimentul acestor trebuinte a inspirat lui sir 
hobert Torrens Cadastrul fonciar, care a. fost adop- 
tat mai întâi în Statele engleze şi mai apoi în liu- 
ropa, unde astădi tinde a fl introdus de către tâte 
Statele bine organisate. 

Cursul acestei lucrări ne va arăta nu numai necesitatea Cadastrului pentru noi, dar încă ne va învedera şi împrejurarea, că astădi ne găsim într'un cas exceptional de favorabil pentru a exe- cuta Cadastrul României în timp relativ scurt şi fără de a fi o sarcină onerâsă, pentru nimenea. 

    

1) Cele mai multe procese criminale ce se judecă la Curțile cu ju- rață sunt pentru revendicări: de pământ, căci justiţia fiind lipsită de mijlocele legale cadastrale, nu pote pune capăt pornirilor lacome ; şi ast-fel nu rămâne sătenilo» alt mijloc de dreptate de câta se arunca cu turia sălbatecilui, unii contra altora, şi cu toţii contra marii pro- prietăţi locale şi adese-ori chiar contra guvernului !
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ȘIPUATIUNEA ACTUALĂ A PROPRIBTĂȚEI MOBILIARE. 

$. 5. Proprietatea imobiliară sub regimul 

cadastral fonciar. 

In acest îndoit scop: de a chezăgui asezarea cu 

echitate a impositului fonciar şi de a asigura linis- 

tita posesiune legală a proprietătei imobiliare tot 

odată, Statele cu regim cadastral fiscal fonciar *) 
posedă o organisaţiune specială. 

Mai întâiă, ele întreţin un personal public instruit 

şi format în disciplina, acestei cariere ; acest personal, 

sub direcțiunea şi privigherea imediată a autorităței - 

publice, vegheză asupra proprietătei în chipul ur- 

mător : 
Unii, ca bărbaţi de lege, cercetând actele de pose- 

siune şi natura. juridică a proprietăței chiar, stabilesc 

Starea civilă a proprietătei imobiliare; adică stabi- 

lesc în mod neîndoelnic caracterul posesiunei, titlu- 

rile de proprietate iimobiliară si efectueză tot o 

dată delimitarea legală a proprietăței, sasi alt-fel dis: 

legitimeză proprietatea imobiliară în natura si pose- 

siunea sa; 
    

1) Sati mai simplu Regim cadastral fonciar, cum se obicinuesce în 

vorbirea ordinară, |
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Alţii, ca operatori technici, m&surând totul ŞI cercetând totul, stabilesc Starea pământescă a pro- prietăţei imobiliare; adică stabilesc oglindarea pro- prietății imobiliare asternând în mod riguros exact pe Planuri figuratul “pămentese al proprietăţei imobiliare în tâtă splendorea sa: cu delimitarea le- gală, cu ondulațiunile solului, cu culturile de tâtă natura ale pămentului si cu amenajerile făcute de mâna omului pe suprafaţă, asedend proprietatea imobiliară, în limitele legale de posesiune, prin semne de delimitare şi determinări technice neperitâre. Şi după ce ast-fel, acest personal specialisat în meserie a cercetatţ totul, a măsurat totul si a aster- nut totul în mod neîndoelnie pe planuri si în scripte publice, urmâză comisiuni ad-hoc, delegaţi ai pro- prietăţei şi aj autorităţei interesate cari, judecând cu mintea, şi consultând cu privirea proprietatea, în na- tura sa, în calitatea, şi în figuratul săi si al lucru- rilor de pe ea, stabilesc Starea fonciară de valdre imobiliară a proprietăţei, adică stabilesc în mod in- contestabil valdrea reală a proprietăței mobiliare şi drepturile fiscului. 

Iar de altă parte, pentru protegiarea proprietăţei în contra ori-căror fraude, pentru înfrânarea vicle- niei, ori lăcomiei, precum şi pentru ocrotirea bunei credințe a interesaţilor, Statele cu regim cadas- tral mai au stabilite încă, Şi mesuri severe legale. Asa, în ce privesce Succesiunea, transmiterile şi sarcinile proprietăţei imobiliare, interesaţii se adre- seză la magistratul competinte, nu cum se face la noi, aprope numai pentru a legalisa, subsemnăturile interesaţilor, ci şi pentru a expune: convenţiunea, prenvenită între părti şi pentru a presenta. cercetărei sale actele justificative. Magistratul presidă la re- acţiunea actului convențional, si "i dă, ast-fel de odată un caracter şi autentic şi legal; actul con-
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venţional, prin îngrijirea magistratului, este apoi 
transcris întocmai întrun registru public, cunoscut 
sub numirea de Cartea fonciară sati Cartea pro- 
prietăței imobiliare ; si numai în urma îndeplinirei 
acestei formalităţă, care constitue ceea-ce se nu- 
mesce intabulaţiunea, se opereză stabilirea dreptu- 
lui transmis în persona noului proprietar, ori dreptul 
de ipotecă în persona noului creditor. - 

Şi în fine, pentru a asigura integritatea proprie- 
tătei, proprietatea imobiliară se găsesce îngrădită pe 
teren în limitele sale legale, prin stâlpi de delimi- 
tare cadastrală,; iar pentru păstrarea în mod nepe- 
ritor a acestor limite legale, Jegislațiuni speciale 

„preved anume pedepse; ast-fel, stricarea unui stâlp 
de delimitare cadastrală este pedepsită, prin amendă, 
dacă faptul s'a, săvârşit fără intențiune, şi prin închi- 
s6re, în casul contrarii *). 

In aceste conditiuni resultă că: 
Nu numai Statul şi proprietarul găsesc tote ele- 

mentele trebuinciose pentru a le asigura încrederea 
cuvenită în dreptatea actelor de administrațiune 
fiscale ; 

Ci și linistita posesiune a proprietăţei imobiliare 

e asigurată tocmai ca pentru proprietatea mobiliară, 
căci paza întegrităţei sale e de domeniul public, ca 
si pentru averea mobiliară. 

lar proprietatea imobiliară, fiind asedată sub Re- 

gimul unei: legi de conservare cadastrală, menită, 
a asigura ţinerea actelor cadastrale în armonie per- 
fectă si continuă cu modificările de totă natura ce 
va suferi proprietatea imobiliară în decursul ani- 
lor, — Actul cadastral conţine si presintă în mod 

1) Im acsâstă privinţă n?avem de cât legea de la Aprilie 1893 vefe- 
ritore la stâlpi (repere) de frontieră şi semnale, cari servesc la redac- 
ţiunea chartei ţărei.
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legal tote asigurările cerute astădi de institutele de credit public, relative la proprietatea de ipo- tecat: la posesiune, la, intindere şi sarcinile imo- bilului, adică consacră Actuluj cadastral valdrea de warrant-imobiliar. 

$. 6. Incercări anteridre pentru lucrarea 
Cadastrului României 

Aceste instituţiuni de regim cadastral, singurele menite a asigura repartițiunea echitabilă a imposi.- tului fonciar si a procura basele adeveratului cre- dit fonciar, ai fost concepute în Francia, mai întâit de marele Colbert —- acel demn apreciator şi iniţia. tor al tuturor instituţiunilor proprii a fonda, creditul ; mai apoi, ele au fost îmbrăţişate de marea Revolu- tiune în Constituanta, de la 1790 '); si în fine, ele ai fost propuse din noi în anii trecuți de Comisiunea extra-parlamentară pentru revisuirea cadastrului 2). Dar prin un capriciă ciudat al sortei, ele si-ati găsit aşedarea, temeinică, şi desvoltarea, cuvenită numai în streinătate, din colo de frontierele Franciei, Aşa, Sta- tele Americei, Australia, Anglia, Germania, Austria si alte State din Occident, acestor aşezăminte cadas- trale, mai cu semă, datoreză ele prosperitatea linis- tită a agriculturei Şi succesul instituţiunilor de credit. In Francia, cum arată D. Bello — eminentul bărbat de Stat al Elveţiei 5), aceste principii echitabile isvo- rite pe pământul francez au fost pururea combătute şi denaturate de către les gens de robe et de fi. nance, adică de advocati şi de casele de credit: 

    

1) Du Cadastre et de la dâlimitation des h6Sritages, par Noizet. 2) Proces-verbaux de la Commission extra-parlementaire du Ca dastre. 
3) Inscripţiunile ipotecare în raport cu legislaţiunea nostră asu- pra proprieţăţei imobiliare, de R. Geny, 1899,
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pentru că advocatţii vedeau că regimul cadastral fon- 

ciar le va curma cea mai sigură resursă spre a se 
îmbogăți, iar casele de credit, spre a putea continua 
să țină la discreţiunea lor pe bietul proprietar de pă- 
ment! 

La noi, m& grăbesc a adăoga pentru liniştea tutu- 
rora, din fericire, nu advocaţii au zădărnicit aseza- 
rea acestor principii echitabile. Juriştii nostri, ca toţi 
bărbaţii luminaţi ai ţ&rii, pururea au dovedit-o, că 
mai înainte de tote sunt români şi îşi iubesc tera ; şi 

ea atari, tot-d'auna sunt gata a subordona preocupa- 
tiunile lor la binele public, precum şi interesul lor perso- 

nal la interesul general. Acesta o dovedesc tote marele 
acte naţionale. Regulamentul organic !) si un Ofis din 
1835 al lui Vodă Ghica 4 ne arată chiar, că abia 
ajunşi la porta erei de vieţuire mai statornică, bărba- 
ţii nostri de Stat s'aui gândit la lucrarea Cadastrului, 
adică la mijlocele de a aşeda proprietatea imobiliară 
pe base mai statornice si a asigura repartisarea im- 
positului fonciar în mod echitabil; dară dacă si atunci, 

si mai apoi urmaşii lor, n'aă desăvîrşit acestă feri- 
cită, cugetare, vina nu este a lor, ci a grelelor vremuri; 
căci în ceea-ce privesce lucrările cadastrale ale unei 
ţări, ele, ca şi lucrarea Chartei, cer nu numai 6meni 

speciali, ci încă si mai cu semă, ani de pace. Şi se 

scie asemenea, că România nu de mult se bucură, si 

de unele şi de altele ! 
Astă-di avem fericirea de a ne folosi în pace de ma- 

rile jertfe ale părinţilor nostri pentru moşidra lor, si 

'de a ne bucura de bunurile vieţuirei moderne, ce ne-a 
creat marea înțelepciune a Alesului erei. 

Nou& mai cu semă, un popor eminamente agricol, 
  

1) Secţiunea IX de la cap. II consacră mai multe articole cu pri- 

vire la stabilirea cadastrului. 

2) Analele Parlamentare, T. IV, pag. 135, unde se găsesce un decret 

al lui Vodă Ghică, prin care în anul 1835 regulamenteză facerea cada- 
strului în 'Țera-Românescă,
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acum mai mult ca nici odată, ni se impune îndatori- rea de a grăbi, cu o di mai înainte, aşedarea regimu- lui cadastral fonciar, menit ca să, scotă proprietatea, imobiliară, din nesiguranta actuală, care face să se deprecieze valdrea pământului tării. 

$. 7. Proprietatea imobiliară în România. 

Spre a învedera aceste folose, precum şi trebuinţa urgentă pentru noi a regimului cadastral modern, este destul un tabloă ori cât de palid al situaţiunei in care se găsesce proprietatea imobiiiară la noi, căci el vorbesce mai cu temeinicie de cât ori-care alte raționamente. 
De aceea vom încerca ca să schiţăm în trăsuri generale situaţiunea proprietătei imobiliare în Ro- mânia. 

| 
Mai întâit, în ce privesce aşedarea vroprietăţei imo- biliare: nici o autoritate la noi nu participă spre a re- cunosce, a constata, şi a stabili proprietatea în ființa, şi natura sa. Codul civil acordă dreptul instânţelor judecătoresci, pentru a permite hotărnicia voluntară, » dar nu garanteză, întru nimic buna cre- dință, şi capacitatea expertilor, si nu exclude noui pro- cese pentru fixarea hotarelor, si acesta din motivul Simplu, că nu există, cadastre şi cărţi fonciare, în cari să fie stabilite în mod definitiv extensiunea şi [i- mitele fie-cărei proprietăţi imobiliare 1, “De asemenea, legiuirile nâstre nu garanteză, întru: 
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nimic transmiterea proprietății imobiliare si a 
sarcinilor sale. Nici o autoritate nu intervine pentru 
a controla şi verifica convenţiunea. încheiată între 
părtă, în ce privesce succesiunea, trasmiterile şi sar- 
cinile proprietăţii imobiliare, pentru a-i da tot-o- 
dată si autenticitatea si legalitatea indispensabile. 
Ba încă, condiţiunile necesare unor ast-fel de acte 
relative la drepturile reale, nici nu sunt măcar deter- 
minate prin nici o lege, si nici nu pot exista, de 6re- 
ce ne găsim lipsiţi de un Cadastru, care să asigure 
în mod definitiv şi nealterabil fiinţa reală a proprie- 
tătii imobiliare. Adese-ori actele publice sunt redac- 
tate de persone incapabile, în nisce termeni a căror 
semnificare ei n'o cunosc, cu expresiuni juridice înve- 
chite, ciudate şi improprii, cari întunecă şi lasă actul 
fără valore în părtile sale esentiale ; iar înscrierea în 
registrele publice, prev&dută în Codul civil, ca şi tran- 
scrierea acordată, prin lege, Sunt curat facultative; 
ele nu presintă nici o chezăsie şi aprope nici un folos 
altul de cât acela al legalisării subsemnăturii părti- 
lor, cari îndeplinesc aceste formalităţi. 

Apoi mai departe, aceste registre publice nu des- 
chid un compt la fie-care parcelă de proprietate imo- 
biliară, ci numai la ori-ce persână (proprietar real saii 
fictiv), care ipoteceză saă înstrăineză un imobil ; re- 
pertoriul ast-fel trimete la nume de individi, în loc de 
a trimete la numele imobilelor, ceea ce complică con- 
statarea şi adese-ori o face cu totul imposibilă, fată, 
de mulţimea, persânelor cu acelasi nume de familie, 
şi mai cu semă faţă de asemănarea numirilor celor 
interesaţi 1). 

  

1) Neîndoelnie, sunt şi numiri de proprietăţi care se asemănă; dar 
ele se deosibese prin numirea divisiunei administrative, în care se 

găsesce imobilul (judeţul, plasa, comuna etc.), şi numele proprieta- 

vului tot o dată. Ore-cari îmbunătăţiri în legislaţia nâstră în sensul 
arătat. mai sus s'a făcut anul acesta în favârea terenurilor petrolifere. 

Şi apoi de ce oblăduire d'o parte şi urgie de alta ? Intro ţeră con-
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Urmărirea din oficii, din partea parchetului şi o pe- 
nalitate severă, ocrotesc proprietatea mobiliară. Din 
potrivă, proprietatea imobiliară se găsesce expusă la 

-cotropirea si la rapacitatea cu deosibire a vecinilor, 
contra cărora nu este nici un alt mijloc de repre- 
siune de cât actiunea civilă. Dar acestă, acțiune 
este tot-deauna scumpă, însoțită cu mulţime de for- 
malităţi trăgănitore, şi adesea-ori se găsesce cu 
totul desarmată faţă cu lipsa unei delimitări cada- 
strale stabilite si legale a proprietății imobiliare. 

Un agricultor, care are în grânarele sai în ma- 
gasiile sale producte agricole, pâte, graţie Băncilor 
si Creditelor agricole, să-si procure fondurile nece- 
sare spre a se pune la adăpostul unei desfaceri 
silite ; el pote ast-fel să astepte în linisce minutul 
priincios, când o ridicare a cursului îi va asigura 
un preţ mai remunerător. 

Şi tot aşa un comerciant şi un industriaş, cari 
ati producte sai măsfuri în magasiile lor. | 

Nu este însă tot ast-fel şi pentru proprietarul de 
imobile, care ar avea nevoe a-si procura fondurile 
necesare la mărirea afacerilor sale si la desvoltarea 
cuvenită explotării solului si sub-solului proprietăţii 
lui. Casele de credit publice — Creditul fonciar şi 
Creditul urban, — din causa situaţiei problematice a fiinţei proprietăţii imobiliare, nu pot lua desvoltarea 
cuvenită, nici pot veni cu creditul lor în mod real în ajutorul proprietăţei imobiliare. In lipsă de regim 

  

stituţională, cum e România, legile trebue să garanteze la tote pro- prietăţile aceea-şi protecțiune cum o fac pentru individ. Acestă ga- ranţie a proprietății imobiliare însă, n'o pâte face de cadastral fonciar în condițiuni stabile și fără a ocasiona marile cheltueli și perderi de timp ce se impun astăgi interesaţilor chiar prin legea specială de legitimare a transacţiunilo pentru terenurile "petrolifere. 

cât reoimul



cadastral, care să, asigure în mod incontestabil fiinţa, 
reală a imobilului, casele de credit sunt nevoite anu 
acorda creditul lor de cât după constatări ad-hoc; de 
aci firesce un răgaz vătămător şi îndelungat: luni 
de dile pentru informaţiuni cu privire la drepturile de 
proprietate şi la sarcinile ce-i incumbă; cheltueli e- 
norme cu expertisa la fața locului şi o mulţime de 
alte formalităţi si acte relative pentru constatarea, 
titlului de proprietate. Şi adesea-ori, după cheltueli de 
mii de lei, după luni de aşteptare şi după mulţime de 
trăgăniri păgubitore, ţi se spune: că nu se pâte: 
acorda. nici chiar micul credit, ce de ordinar acordă 
astă-di casele de credit, fiind-că în dosarul adunat 
cu multă trudă lipsesce un act de zestre sai de 
morte al vre-unui străbun, ori o lămurire juridică, 
de posesiune sai de megieşie, care nu se pote do- 
bândi. 

Dar acestă neputinţă a Creditelor publice de a 
veni în ajutorul proprietăţii rurale, e cu mult mai 
nenorocită pentru proprietatea mică a sătenului care 
se găsesce cu totul lipsită de titluri de proprietate 
regulată. Ast-fel, sătenul e lăsat la specula nemi- 
l6să a cămătarului ori de câte ori are nevoe de 
bani pentru a-si preîntâmpina trebuinţele urgente ale 
căsniciei sale. Spectacolul de nemil6să camătă, precum 
şi mult îngrijitorea deposedare a sătenului de către 
cămătari, denunțată vara trecută în „Voința Naţio- 
nală“ de câtre bărbatul superior Directorul Creditului 
fonciar rural, e o consecinţă inevitabilă a lipsei de ti- 
tluri de proprietate în regulă. Cessante causa, 
cessant effectus 1). 

1) Pentru a'oglinda în realitatea sa acest adevăr, cu privire la 

neputinţa în care se găsesce la noi Creditul fonciar de a veni în 

ajutorul agriculturei, e destul, cred, să reproduc aci ceea-ce se pe- 

trece în ţările cari, ca şi noi, se găsesc sub regimul Codului Napo- 

leon și suntlipsite de instituţiunea Cadastrului fonciar. — Iată în ce



48 

  

De asemenea, sciut este de toti, că, stabilirea im- 
positului fonciar, ast-fel cum se face astădi prin re- 
censeminte cincenale, e cu totul problematică; că 
proprietatea fonciară nu dă fiscului tot ce pote da și 
totul ce se cuvine a da, fiind-că valdrea proprietății 

  

  

termeni Directorul Creditului fonciar în Prancia deplânge publie 
acestă neputinţă : 

, „Nous avons dit que les capitaux disponibles pour la tevre avaient 
et6 rares; îl y a quelque chose d'aussi rare, de plus rare peut-âtre, ce sont des titres de propriâts râguliers: par nos exigences, ce qui n'6tait pas en ordre ne se regularise pas toujours; îl y a des impos- ibilităs ;... nous pourrions citer telles communes ou Pon ne posstde que par tradition; on ne peut Y acheter ou y prâter que de confiance. 

„Ce deplorable tat de choses cause un prâjudice norme ă, Lagri- culture, et a ât6 le principal obstacle au developpement. du Credit foncier dans nos campagnes. Crâ6e specialement dans la yue de venir en aide â la petite propriâte rurale, et d'extirper le f6au de u- sure qui la dâvore, cette belle et philanthropigue institution est loin d'avoir jusquw'ă, present obtenu â cet egard tout le success qwon ttait en droit den attendre“. Intocmai cum e acuma la noi, 
„A la difference de PAllemagne (unde proprietatea imobiliară se Săsesce stabilită sub regimul cadastral fonciar) oh ces sortes d'eta- blissements r&pandent de precieuses ressources parmi les cultiva- teurs, les operations du Credit foneier en France se concentrent presqwentierement dans la grande propriete rurale et dans les pro- pri6tes bâties et industrielles“, ” ! Pentru a scote din acestă nenorocită erisă mai cu semă mica, agri- cultură la noi, sai creat după modelul frances, mai întâit Credite agricole, şi mai apoi Banca de credit agricol, dax şi aici, ca şi în Francia, nu s'a, întârdiat a se vedea, că aceste nouă instituţiuni de credit sunt departe de a realisa speranţa exprimată, în Francia prin programul imperial de fondaţiune de la 3 Ianuarie 1861: „Îl faut faire participer V'agriculture aux bienfaits des institutions du cr6- dit“—căci cu aceste nouă instituţiuni wa perit şi capitalul viciă al cre- ditului, vicii semnalat de Directorul Credituluj fonciar frances : lipsa titlurilor de proprietate regulață.— Cessante câusa, cessant effac- tus.—„La dâlimitation des proprist6s rurales, en leur donnant Ja consistance et Ia stabilită qui leur manquent, et en râgularisant leur transmission, et les moyens de justifier leur possession, est. le seul remede qui permettra î la petite culture de profiter -de ces avantages (ale Creditului fonciar şi ale Creditului agricol cr66s particuligremenţ pour elle et dans son intârât“, (Du Ca- dastre, par Noizet).
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imobiliare nu se găsesce stabilită pe basele solide şi 
incontestabile ale regimului cadastral, care să înve- 
dereze şi să afirme în mod incontestabil si necontes- 
tat drepturile fonciare ale fiscului 5. 

Mai departe, legiuitorii nostri au împroprietărit 
pe săten, dar nu i-ai delimitat în mod legal pă- 
mântui s&ui, pentru ca el să '] cunbscă, să 7] iu- 
bescă şi să ?l apere la nevoie; ei au făcut pentru 
industrie, aprope totul ce omenesce se putea face 
într'o teră esențialmente agricolă ca România: 
scutiri vamale, reduceri pentru transport, prime de 
fabricatiune, despăgubiri pentru export, docuri pentru 
magasinat, warrante de scompt comercial ?). 

Tote aceste mesuri de ordine comercială si in- 
dispensabile economiei industriale le-ai făcut legiui- 
torii nostri, dar proprietatea imobiliară, care alcă- 
tuesce temelia avuţiei naţionale, a fost lăsată ca, 
un domenii de explotat pe mâna advocaţilor si a 

caselor de credit; a fost "năpustită în mila Dom- 
nului a. se svârcoli întrun nămol de legi străine 
cari, întroduse ciuntite în vieţuirea economică a po- 
porului, tind a deprecia valorea pământului şi a 
arunca nesiguranța în întrega proprietate imobi- 
liară! 

Acestă nepăsare, în care este lăsată proprietatea 
imobiliară în România, putea fi tolerată fără mare 
inconvenient în trecut, atunci când proprietatea cea 
mare, moşiile întinse, erau regulă în ţera nostră; 

1) „Atunci numai—observă cu multă dreptate proprietarul mai sus 
„citat—s'ar repartisa drept impositul' fonciar, nu ca aqi, când unul nică 

„nu simte că plătesce, iar altul nu produce cât plătesce; sar putea 

„impune proprietăţile mari după adevărata lor valoare şi Statul 
ar câştiga forte mult“. (Universul. citat). 

2) S'a impins zelul pentru industrie până a obliga fabricele cari 
se bucură de prerogative speciale, ca să aibă cea mai mare parte 
din lucrători români: ceea ce este în paguba agriculturei într'o ţeră 

ca a nostră, unde braţele ce avem sunt cu totul neîndestulătore 
chiar explâtării agricole ordinare !
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„ acum însă, cu cât înaintăm cu împărţirea proprie- 
tăţii rurale în mici loturi, cu cât moşiile devin din 
ce în ce mai mici, cu atât mai mult este de țemut 
un mare pericol naţional: pericol capabil de a 
sdruncina până în temelii tot regimul salutar al 
proprietății imobiliare ! Sătenii, cea mai mare parte 
fiind stimulaţi si împinsă prin râvna. lor fără m&sură 
de a "si mări lotul ce ai, nu se sfiese dea cotropi 
pământul vecinului, ori de câte ori pot; si oca- 
iunea nu le lipsesce, căci ei explotând pământu- 
rile prin ei însisi, si proprietăţile fiind lipsite de 
limite stabilite prin un cadastru public,—cu grei 
se pote proba intenţiunea criminală, când se comit 
ast-fel de acte de cotropire, si iarăşi, cu grei se 
pot da justiţiei arme pentru a le înfrâna. Sătenul 
cu trecere si mai înstărit, uşor se întinde peste păr- 
ticica vecină a sătenului mai sărac si mai umil; 
si acesta, la rândul săi, pentru a se despăgubi, 
se întinde an cuan, în marea, proprietate megie- 
sită. Dacă, posesorul acesteia nu suferă cotropirea, 
intenteză, acţiune civilă; dacă o îngăduesce tacit, obstea aduce inginer, ca să se constate posesiunea, 
de fapt si reclamă la Tribunal, ca; să legitimeze 
dreptul de proprietate; dară cum adesea instan- tele judiciare nu se înclină la asemenea viclenii, neinţelegerile între proprietari şi săteni, şi între sătenii cei cu trecere şi cei săraci, rămân în fapt 'numai amânate ; şi ast-tel, rostul proprietăţii rurale, mai în tâtă tsra, se găsesce întrun con- tinui flux si reflux de cotropiri şi de revendicări nenorocite ; flux si reflux, cari aruncă, nesiguranța în totă proprietatea rurală si aduc tot felul de ne- multumiri, ba adesea-ori chiar Sfârsituri funeste între vecini, şi acte de vandalism, ca, r&scâlele teră- nesci din anii 1888 şi 1889 5), uneltiri criminale, 

  

1) Acum doui ani, sătenii după moşia, Moţăţei din Dolj sai pus
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cari cu drept cuvânt au îngrijit natiunea şi ati ame- 
nintat să sdruncine temelia salutară a regimului 
inaugurat prin legea de împroprietărire a sătenilor ! 

'Trebuesce ore să înfăţisez aci tabloul - acelor 

sume colosale ce anual proprietarii rurali cheltuese 
în zadar cu procese de dotropiri megieşe ? Să des- 
făsur aci acel tabloi lugubru de omorurile ce con- 
tinuu se săvârsesc la (eră pentru neînțelegeri de 
pământuri ? ). Să, arăt că însesi hotărârile justiţiei 
adese-ori r&mân literă mortă, că marii proprietari 
adese-ori nevoită sunt să renunţe a reintra în pose- 
siunea pământului cotropit, find-eă sătenii cotropi- 
tori îi ameninţă cu mortea, sai că % va ruina dân- 
du-le foc holdelor si avutului lor ! 

M& opresc aci, căci cu ori câte culori aşi voi să 
zugrăvese situațtiunea îngrijitore în care se găse- 
sce astă-di proprietatea imobiliară, va r&mânea pa- 
lidă, faţă de realitatea însăsi! 

De aceea, astă-di mai mult ca nici o dată, este 
timpul ca, să dicem ceea-ce, pe la începutul vecului 
trecut, Marele Imperat Napoleon spunea pentru 
Francia: 

„Acela care va face o lege bună asupra Ca- 
dastrului va merita o statuă“. 

Şi putem adăoga.: 

Va bine merita pentru patrie. 
    

în grevă, fiind-că se credeai asupriţi în învoielele agricole şi cotro- 
piți de arendaș pe pământurile cuvenite lor, ast-fel în cât a trebuit 
să pună soldaţi la lucrarea câmpului. Numai regimul cadastral pote 

pune capăt la asemenea nenorocite răsvrătiri agrare, cari de la o 

vreme încâce tind a prinde rădăcini, pentru cea mai mare nenoro- 

cire, înti'o eră eminamente agricolă ca România, ! 

1) „Cu stabilirea cadastrului— observă cu multă dreptate un pro- 

„prietar în jurnalul Universul citat—s'ar mai stârpi un motiv de ură 

„Şi dușmănie, care pe mulți îi împinge la păcat şi de aci în puşcărie” 

„Şi la ocnă, şi nu s'ar mai vedea atâta sumedenie de Gmeni în totă 

„firea, dilnic pe drumuri, ca împricinaţi sai martori şi zăcend dile
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Acesta va fi o adevtrată bine-facere pentru țeră, 
căci atunci: 

va rămânea proprietarului colosalele sume cu cari 
astă-di se înavuţese advocaţii în dauna propăsirei 
economice a proprietăţii imobiliare ; 

se va pune capet nesiguranţei ce astă-di depre- 
„ciază valorea proprietăţii imobiliare ; 

se va reda transacţiunilor imobiliare înlesnirea, 
ce le asigură legile ; si în fine, 

se va da fiscului chiar base nous incontestabile, 
menite a îmbunătăţi finantele țsrii chezăguind re- partisarea dreptă a impositului fonciar. 

Aceste sentimente de dreptate publică, mai cu semă, ai putut inspira filosofilor economisti înțelep- tele planuri ale instituţiunei cadastrale, cari la în- ceputul vecului trecut făceau pe inv&ţatul Pommi6s 
a dice: „Dacă este adevărat, aşa cum ai gândit Vauban, abatele de Saint- Pierre, d'Argenson şi Turgot, că taxele stabilite pe moşii sunt contribu- iunea cea mai dreptă, ca si cea mai invariabilă, atunci o repartiţiune proporțională a acestui im- posit între contribuabili devine actul administra- tiv cel mai folositor şi cel mai mare. Suveranul care fundeză pe acestă bază proprietatea Statelor sale, şi ministrul care pune gloria sa întru a rea- lisa asa de nobile proiecte, merită recunoscinţa vecurilor şi pe aceea a contimporanilor sf. Prin- tracesta, Aristide a justificat Supra-numele de Cel Drept, si Colbert pe acela de cel Mare“. 

  

„întregi pe la uşile tribunalelor şi judecătoriilor, Nici acestea n'ar mai „fi aşa de împovărate cu pricini, şi nică not mam mai fi o ţară de „cârcotași, cum părem acumat, Ast-fel, Cadastrul va f şi un ele- ment sigur, nu numai pentru propăşirea economică, a ţării, ci şi mo- valisator ot de o dată, Nu vom mai avea nici acele spectacole dure- rose şi nenorocite, de procese criminale, ce cu sutele se judecă anua] pentru omoruri între vecini de pământuri !
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$. 8. Anihilarea partidului agrar în România. 

Din acestă repede desfăşurare a situaţiunei pro- 
prietăţii imobiliare reiese faptul că la noi legea 
din 1864, deposedând pe boerii ţărei, proprietari. de 
pământuri, de drepturile şi prerogativele boeresci 
cari ocrotiait proprietatea imobiliară, n'a stabilit în 
schimb nimic din măsurile acelea, cari în vieţuirea 
modernă ce ne-am creat, asigură si garanteză în 
mod incontestabil şi necontestat proprietatea imo- 
biliară în posesiunea şi valdrea sa, condiţiunea sine- 
qua-non care îndreptăţtesce proprietatea imobiliară, 
cu creditul şi înriurirea indispensabilă vieţuirei mo- 
derne a naţiunilor bine organisate. 

De aceea, să nu ne pară de mirare, că unii se 
agită si se întrebă de cât-va timp în coce 1): de ce 
într'o teră ca România —ţeră eminamente agri- 
colă — nu vedem, ca în alte State, fiinţa şi înrîu- 
rirea, bine-făcătâre a partidului agrar, ci numai 
influenta cea mare şi vătămătore des gens de robe 
et de finance, ca si în Francia. 

Proprietatea, imobiliară, lipsită de linistita pose- 
siune, inevitabil ea trebuia să piardă înriurirea 
bine-făcă&tore asupra progresului naţional şi să r&- 

mână numai ca teren sigur de explotat în mâna 
advocatilor, a financiarilor si a perceptorilor fis- 
cali ; iar proprietarii să fie consideraţi ca atari de 
avocati, — numai pentru a se îmbogăţi în socotela 
lor, — şi de către fisc, numai pentru a le pune 
dăjdii, cum dicea într”o magistrală, analisă neuitatul 
jurist „Degre — „dăjdii ă la (lan, fără multă, soco- 
telă şi luare aminte 2)“. 

Acestă, îngrijitore situaţiune o prevtduse acum 
35 de ani neuitatul bărbat de Stat Manolache Co- 
stache, când, fată cu critica situaţiune ce se crease 
proprietăţii imobiliare prin nămolul de legi ciuntite, 

1) A se vedea jurnalul „Agrarul“. — Manifestul d-lui Şomănescu 
către proprietarii agrară. 

2) Dreptul, No. 25, 1889,
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cu care se inundase tera, rosti în o şedinţă, mMemo- 
rabilă a Camerei din 1869 acestă funestă prorocire: 

„Dacă cu situațiunea cea veche în față cu 
procedura cea nouă n'or mai câştiga advocaţii 
parale, apoi nici odată mor mai câştiga ) . 

Şi cum s'a realisat această, funestă profeție, o cu- 
n6scem. cu toţii! 

Insuşi marele maestru al baroului, d-l Titu Ma- 
iorescu, ca un glas al consciintei, a denunţat, în 
Cameră, la 21 Iulie 1876: 

„Clasa cea mai favorisată a actualei stări de 
lucruri, clasa care a prosperat pe sema țerei întregi, clasa a cărei avere a crescut într'o pro- 
porţiune surprindetore în câţi-va ani, este clasa advocaţilor?)“, dice eminentul bărbat de Stat. 

$. 9. Incheiere. 

Această, repede schiţare a rostului asedărei eco- nomice a proprietăţei imobiliare, la noi şi în străină. tate, ne învederează de o dată două fapte importante: Mai întâi, că o instituţiune menită a curma, relele de care suferă, astă-di proprietatea imobi- liară, e de dorit pentru țera nâstră ; 
lar al douilea, că în tările din Occident, guvernele întelepte, din timpurile cele maj depărtate, au cău- tat, nu numai la mijlocele raţionale de a impr'o- prietări pe toţi cetăţenii, ci ele au îngrijit, tot de odată, şi de măsurile proprii a asigura pro- prietății liniştea indispensabilă menirei sale, pu- n6nd-o sub ocrotirea regimului cadastral fisca] şi fonciar tot o dată, 
Şi ca conclusiune finală este, că România are trebuintă urgentă de un asemenea regim, capabil a chezăşui aşedarea, cu echitate a, impositului fon- 

1) A se vedea Misiunea căilor ferate, de general C. I. Brătianu 1870, Paris. 
2) Discursuri parlamentare. d. T, L. Maiorescu. — 
2 

A se vedea şi His- toire d'une fiction, par G. Em. Lahovari,
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ciar si de a asigura linistita posesiune legală a 
proprietătei imobiliare; cu alte cuvinte, că Româ- 
nia are trebuinţă de un Cadastru care să, fie fiscal 
şi fonciar tot odată; sau alt-fel dis, care să sta- 
bilescă, în mod incontestabil, pentru fie-care pro- 
prietaie imobiliară în parte: 

a) Drepturile fiscului ; 
b) Drepturile proprietarului şi ale posesorilor; si 
c) Sarcinele legale si ipotecare. 

Numai atunci: Guvernul va putea stabili un 
bun sistem de imposite fonciare, basat pe un act 
public «de evaluare reală a proprietăţii imobiliare 
şi pe încrederea necesară inspirată contribuabililor 
printi”un sentiment de dreptate publică; 

Numai atunci Proprietatea va fi apărată de cotro- 
pirea vecinului, si va da proprietarului tote fol0- 
sele integritătei sale; 

Numai atunci Creditele particularilor şi ale case- 
lor publice vor intra într'o nouă eră de prosperitate, 
având base reale de operaţiuni; 

Iar Proprietarii se vor bucura, în transacțiunile 

referitâre Ja proprietăţile imobiliare, de nenu- 
m&ratele folose economice la cari ai dreptul; ei vor 
scăpa de enormele cheltueli, perderi de timp şi de 
multiplele trăgăniri, la cari sunt astădi expusi 
pentru a dobândi şi a proba calitatea juridică de 
proprietari ; ei vor putea opera cu înlesnire orl-ce 
acte de transmitere a proprietăţei, precum şi ori-ce 

_transacţiuni ipotecare, atât față cu particularii cât 

şi fată cu stabilimentele de credit public. 
Regimul cadastral, chiar va aduce în ţeră capi- 

talurile străine indispensabile desvoltărei economice 
cuvenită solului şi sub-solului tsrei; capitaluri pe 
cari astă-di numai lipsa Cadastrului le opresc a 

intra în ţeră, adică lipsa de siguranţă legală în 
care se găsesce proprietatea imobiliară, din cauza 
lipsei cadastrului fonciar.
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Acest adevăr neueste. de obste cunoscut la toti; 
diarele ne-ai semnalat la, “timp că, în urma legei 
de exploatare ashihelor. şi a pădurilor, capitalistiă 
străini au trimg$S în ţâră, cunoscâtori ca să cerce- 
teze situaţiunea. lucrurilor în vederea explotării 
avutiei naturaiă, a solului țării; şi de si avisul 
unanim al acestor. gericetători speciali a fost: că cu 
adeverat pământulizărei coprinde o uimitore avu- 
tie petroliferă, forestieră şi în minerale de toi fe- 
lul, sigură a realisa folse mari, ei însă nat con- 
siliat pe capitalistii străini ca să, angajeze capita- 
lurile lor în ţeră, ci din contră, i-ati opriţ, arătân- 
du-le că întreprinderile de explotări petrolifere, mi- 
niere şi forestiere, nu pot fi sigure, de dre-ce Ro- 
mânia se găsesce lipsită de Regimul cadastral 
modern, singur menit a asigura, linistita, posesiune 
a proprietăţii imobiliare atât de indispensabilă ex- 
ploatărei solului si sub-solului proprietăţii rurale 1). 

Atunci încă va fi cu adevărat o bine-facere pentru 
proprietatea mică, pentru proprietatea săt&nescă, căci 
regimul cadastral punând şi pe mica proprietate 
în posiţiune să potă fi ipotecată cu inlesnire, în mod 
regulat, la casele de credite publice, sătenul va scăpa, 
din urgia nemil6să a cămătarului, care astă-di îl ex- 
plâteză în mod nenorocit si tinde al deposeda de pă- 
mântul s6u de muncă, dacă nu pentru vecie, — fiind 
că legea nu o îngădue, —dar pentru ani îndelungaţi 
Si în continuu, chiar în curs de generatiuni, închiriin- 
du-l pe preţuri de nimic spre a putea, preîntimpina chel- 
tuelile de la înmormîntări, nunte şi alte trebuinţe dil- nice ale căsniciei sătenului?). 

    

1) In acestă trebuinţă se găsesce explicaţia legei recente în fav6- rea, terenurilor petrolifere. 
2) Cunosc localităţi unde arendaşul plătesce arendă annală de la 30—40 lei pogonul, pe când cămătarul ia cu chirie pogonul sătsnului abia cu 7—10 lei anual şi pentru un timp îndelungat de ani!



  

CONSTITUIREA REGIMULUI CADASTRAL PONCIAR 

Ş. 10. Factorii cadastrali. 

Dup& cum vedem, îngrădirea legală a proprietă- 
tei imobiliare, ast-fel cum o cer trebuințele moderne, 
conține în sine trei cărți fonciare saii factori ca- 

dastrali deosebiti. 

Mai întâi din punctul de vedere al trebuințelor 
reale de proprietate, e trebuință de o oglindare 

„a proprietăței imobiliare!); adică de icona proprie- 
tăţei imobiliare cu delimitarea legală a proprietă- 
tei”) şi economia locală a solului la suprafaţă, 

Această figurare cadastrală, cunoscută în regi- 
mul cadastral sub numele de Planul cadastral de pro- 

1) Se înţelege prin cuvîntul proprietate imobiliară saii unitate fon- 
ciară bucata de pământ coprinsă în totă întinderea terenului, care 
conţinând una, saă mai multe parcele lipite la o laltă şi aparţinând 

unui aceluiaș proprietar, se găsesce situată în aceeaşi comună, 

2) „On entend par dslimitation, dans son acception la plus large, 

„tout ă la fois, la recherche, la reconnaissance et la constatation des 

„limites d'une propriâte immobilitre par rapport aux proprietes de 

m&me nature qui Pentourent“. (Du cadastre et la delimitation des 

heritages par Noizet, p. 183).
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prietate imobiliară, constitue primul factor al regi- 
mului cadastral fonciar. — El oglindeză proprietatea 
în ființa si natura sa, căci, în regimul cadastral, el 
constitue un act public în care proprietatea se gă- 
sesce stabilită în tote părţile sale constitutive: ca 
întindere de proprietate, figurare pămentescă şi ca, 
situaţiune economică. 

Acestă figurare cadastrală a, proprietăţei imobiliare 
e indispensabilă, si pentru stabilirea în mod legal 
a drepturilor fiscale, printrun act publice care con- 
stitue al doilea factor al regimului cadastral fon- 
ciar, cunoscut în regimul cadastral sub numirea de 
Rolul cadastral de clasarea fiscală a proprietăţii 
imobiliare. — El e singurul care stabilesce în mod 
neindoelnic starea fonciară, de -valdrea imobiliară, a 
proprietăţei, şi asedă cu echitate drepturile fiscului, 
căci în regimul cadastral tote constatările legale 
sunt stabilite în mod vădit pentru toţi. 

lar cu privire la transacțiunile imobiliare de 
ori-ce natură — succesiuni, transmiteri, ipoteci — 
e de trebuinţă şi o justificare în scris a planului 
cadastral, şi a drepturilor ce constitue posesiunea ori proprietatea legală a particularilor, a pers6ne- | lor morale şi a Statului asupra imobilului. Acestă descriere cadastrală, cunoscută în regimul cadas- tral sub numele de Titlul cadastral de proprietate ” imobiliară constitue al treilea factor al regimului 
cadastral fonciar.—E] e singurul care chezeşuesce 
dreptul de proprietate si de ipotecă tot de odată, 
căci în regimul cadastral el constitue un act pu- 
blic, în care tâte justiticările legale şi tote înre- gistrările publice privitore la dreptul de proprie- tate, de posesiune si de sarcine, s'a făcut de că- 
tre instanţele judiciare îndrituite.
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Acesti trei factori cadastrali, în totalitatea lor, 
constitue Actul cadastral al proprietăţii imobiliare, 

cunoscut astădi, în vorbirea de transacţiuni moderne, 

sub numirea englesă de Act Torrens, după numele 
autorului, sai mai simplu Warrant imobiliar. 

Acest warrant imobiliar constituit ast-fel, în mod 
legal, în cursul stabilirii factorilor săi cadastrali, 
e de trebuință în urmă, ca el — adică cărţile fon- 

ciare respective -— să fie puse sub Regimul de con- 
servare cadastral, adică, ca instanţele indrituite, 
să statueze în mod legal asupra cererilor de nou€ 
modificări ce proprietatea, va suferi în cursul anilor, 
cu privire la fiinţa sa: la transmisiuni, extensiune, 
estimatiune şi sarcini. 

Să examinăm acum constituirea în parte a aces- 

tor trei factori ai Cadastrului, ast-fel după cum 
necesităţile epocei ne impun ca să fie Cadastrul 
României. 

I. Planul Cadastral. — Din punctul de vedere al 
trebuințelor fiscale si al drepturilor reale de pro- 

prietate şi de ipotecă pare îndestulător, ca Pla- 
nul cadastral să, represinte la o-l-altă: delimitarea 
juridică, si planimetria bunurilor imobiliare ; a- 

dică, să fe cum se face astă-di planul de hotăr- 
nicie, o figurare grafică, indicând : limitele legale ale 
proprietăţii, drumurile ce o străbat, cursurile de apă. 
ce o udă, şi construcţiunile de tâtă natura aflătore 

pe suprafaţa, solului. 
Dacă însă se consideră trebuintele unei evaluări 

reale şi incontestabile a proprietătei si mai cu semă, 
trebuințele crescânde ale explotării agrare rafio- 
nale, nu putem a nu aminti aici folosele ce proprie- 

tarul le-ar putea trage, când pe lângă planime- 

tria terenului, Planul cadastral, ar figura încă şi 

relieful terenului exprimat prin curbe de nivel;
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sau alt-fel dis : când Planul cadastral al parcelelor 
de proprietate ar fi nu numai un plan planimetric, 
ci şi un plan topografic tot de o dată, adică şi o 
oglindare firescă a lucrurilor aflătâre la suprafaţa 
solului şi a formei terenului, ast-fel după cum ele 
se găsesc stabilite de natură şi de mâna omului 1). 
„_Învederat că atunci Planul cadastral va oferi 
un îndoit avantagii la fie-care din cei interesati. 
Statul, proprietarul şi ori-care altul —vor avea la înde- 
mână la o-l-altă : nu numai Planul planimetric, indis- 
pensabil trebuințelor fiscale şi de ipotecă, ci încă şi 
Planul economic al proprietăţei, o călăuză cu sigu- 
ranță, în multiplele cerinţe ale unei exploatări agra- 
re rationale ; adică, o înfăţişare grafică, care va 
putea face pe fie-care din cei interesaţi să apre- 
cieze prin ei înşişi natura şi costul lucrărilor : pen- 
tru stabilirea rațională a irigaţiunilor necesare fer- 
tilităţii solului si pentru scurgerile de dat apelor 
spre a întâmpina, inundatiunile ; cum şi pentru des- 
chiderea comunicaţiunilor şi luminişurilor menite a 
înlesni transportarea, produselor proprietăţei ; pentru 
aşedarea conductelor şi deschiderea canalurilor de 
alimentare cu apă a localităţei; pentru explotări de 

1) Comisiunea însărcinată cu cercetarea regimului cadastral în Fran- 
cia cere : 

„Lie cadastre nouveau ne doit pas 6tre seulement fiscal, adminis- 
ntratif, juridique, geographique, technigue ; il doit âtze tout cela en 
„Meme temps: il doit prâter son appui ă limpât, ă la, propriete, ă nla deseviption du sol, ă la dâfinition de son relief, ă toutes les au- 
ptres applications que de&couvrira la pratique, gquand elle disposera, dun tel instrument“. /Proces- Verbaux de la Comission extra-par- 
lementaire du cadastre). 
Asemenea figurare, dice inspectorul general de poduri şi şosele —Cheysson— „transporte pour ainsi dire le tevrain dans le cabinet „des ingenieurs et les dispense de levers directs pour la, redaction de „leuxs projets de routes, de canaux et de chemins de fex ; elle assure „ainsi des &conomies importantes, non seulement par la simplification „de ces 6tudes, mais surtout, par la qualit6 des solutions qui appa-
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mine, păduri şi ori-ce fel de lucrări agrare menite 
a spori valdrea fonciară a proprietăţei. 

II. Titlul cadastral de proprietate imobiliară.— 
Pentru fie-care proprietate imobiliară se constitue 

în parte şi o justificare în scris a planului cada- 

stral; adică, o descriere cadastrală a parcelelor şi 
a, drepturilor ce constituese posesiunea ori proprie- 

tatea, imobiliară legală a particularilor, a persone- 
lor morale şi a statului. Acest act cadastral, cunos- 

cut sub numele de Titlul cadastral de proprietate 
imobiliară, singur legitimeză dreptul de proprie- 
tate si de ipotecă ; adică, constitue un act public, 
în care tote justificările legale şi tote înregistrările 
publice, privitore la. dreptul de proprietate si de po- 
sesiune, sai făcut de către instanţele judiciare, si 

cari singure sunt îndreptăţite a statua în mod le- 

gal asupra, contestărilor de vecinătate si de pose- 
siune ivite în cursul operatiunilor cadastrale, pre- | 
cum şi asupra cererilor de noui insoripțiuni, ce se 

vor face în timpul conservărei cadastrului, dupe 
cum se prevede la $ 12 lit. a din acest studii. 

III. Iară clasificarea fiscală a proprietăţei imo- 
biliare este acea parte a cadastrului, în care, dupe 

„raissent trs nettement 3, la vue da terrain lui-mâme, envisage d'un 

„coup dWail et dans toute sa complezită, tandis qwelles se derobent 
„dans les râgions aceidentees dont un lever partiel ne peut jamais 

„livrer tous les secrets. 

„Cette carte rendrait aussi les plus grands services aux municipa- 

„lites pour les adăuctions deanx que reclament dans tant de loca- 

„lites les besoins de la sant publique, ă Pagriculture pour les drai- 

„nages, les assainissements, les irrigations, lamânagement des pentes. 

„La connaissance exacte du relief du sol est commandâe par de 

„nombreux et importants besoins, et ses applications, si Pon y re- 

„garde de pres, feraient sentir utilement leur râpercussion dans 

„la plupart de domaines de la vie publique et privâe“. — (Proces- 

Verbaux citate).
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calitatea proprietăţei imobiliare, se stabilesce o basă, 
legală pentru fixarea contribuţiunilor fiscale relative 
la imobile. 

Acestă, clasificare fiscală a proprietăţei imobiliare 
constitue a treia si ultima operaţiune a actului ca- 
dastral al proprietăţei imobiliare; resultatele ei se 
inscriu sub numirea de Rolul cadastral de clasifi. 
care fiscală a proprietăței imobiliare. 

Tote aceste trei acte cadastrale ale proprietăţei imobiliare sunt acte publice. Ele pot fi consultate 
şi copiate de ori-ce persână interesată, cerându-le de la autorităţile publice în păstrarea. cărora sunt încredințate, precum se arată mai jos la Ş 12. 

Ast-fel, aceşti trei factori aj Cadastrului fiind în acelasi timp o oglindare reală şi legală a proprie- tăței fonciare în tote privirile constituirei sale — ca figurat al terenului, ca întindere de supra- față, ca valdre intrinsecă si ca sarcine ale imo- bilului, — dacă îi considerăm în totalitatea, lor, pentru fie-care proprietate imobiliară, ei constituesc în sine: Actul cadastral de identitate si de legi timitate al proprietăţei imobiliare. 
Stabilirea cadastrală a acestor trei factori aj Cadastrului se face atât în parte pentru fie-care pro- prietate, cât şi în totalitatea, lor, pe comune, şi pe tera întregă, în chipul mai Jos indicat. 

$ 11. Cadastrul României 
Şi Actul cadastral fonciar al proprictăţei imobiliare, 

Acesti trei factori cadastrali, cari constituese Ac- tul cadastral al proprietătei imobiliare, se stabilesc pentru fie-care proprietate imobiliară, pe Plane grafice şi în Titluri fonciare înregistrate de către autoritatea publică, după cum urmeză:
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Originalele autentice rămân „ne varietur“ în 
păstrarea, serviciurilor cadastrale respective însăr- 
cinate cu conservarea lor; 

Iară în Copii sati extrase autentice liberate de 
autoritatea, competentă, în parte pentru fie-care 
proprietate imobiliară, ele constituese pentru proprie- 
tarul respectiv : Actul cadastral al proprietăţei 
imobiliare. Acest act e cunoscut astădi în limbagiul 

de transactiuni ipotecare moderne şi sub numirea de 

Act Fonciâr sati Act-Torrens, adică, Act fonciar de 
proprietate imobiliară,menit a mobiliza, averea imobi- 
liară servindu-i ca titlu de val6re al imobilului să, tot 
asa, de bine si tot asa de comod, ea şi titlurile de 
rentă nominative. | 

Asemenea, copii autentice, clasate pe regiuni co- 
munale, constituese pentru totalitatea proprietăţilor 
imobiliare ale ţ&rii Actul cadastral al țării, sai 
mai simplu : 

Cadastrul României, 

compus din trei părti sai volume deosebite, precum 
urmeză: 

1, Atlasul cadastral conținând în sine Planurile ca 
dastrale ale proprietăței imobiliare ; 

2. Cartea cadastrală de posesiune şi de proprie- 
tate imobiliară, conţinând în sine Titlurile legale 
de proprietate imobiliară și de sareine, precum si 
descrierea cadastrală a tuturor părților ce consti- 
tue averea imobiliară 1) ; si 

3. Cartea cadastrală fonciară, conţinând în sine 

clasificarea cadastrală fiscală a proprietăţei imo- 
biliare. 

Stabilirea legală, ca Acte publice, a acestor trei 
factori ce constituese Actul cadastral al proprietătei 
imobiliare, se face după cum se arată mai jos. 

1) Le Grand-livre terrier trances; — Flurbuch german.



64 

Ş 12. Conservarea Cadastrului. 

Cadastrul României, întocmit după cum am 
vedut, se păstreză în copii autentice de către au- 
torităţile publice interesate. 

La noi aceste autorităţi si modalitatea conser- 
vărei Cadastrului ar fi ast-fel: 

1. Câte un exemplar: la Ministerul de Finance 
şi la Ministerul Domeniilor; 

2. Iară la Tribunale, la Consiliile judeţene şi la, 
Primăriile comunale, câte un exemplar deosebit, 
numai pentru părțile care privesc proprietatea imo- 
biliară aflătâre în judeţul si comuna respectivă. 

Acestor autoriţăţi publice le incumbă sarcina de 
a conserva Cadastrul României; adică de a-l în- 
treține în armonie cu tote schimbările provenite în 
cursul anilor : în natura terenului, în întinderea, pro- 
prietăței, în transmiterile şi sarcinile de ori-ce na- 
tură, convenite asupra diferitelor imobile, precum şi în 
schimbările referitore la valoarea reală a, terenurilor. 

Să examinăm acuma acest mod de Conservare a 
Cadastrului;, sai alt-fel dis, modul de reînoire legală 
a factorilor cadastrali în parte pentru fie-care, ast- 
fel după cum necesităţile epocei ne impun ca să 
fie Cadastrul României. 

a) Reînoirea juridică a Cadastrului 

Tribunalului local îi incumbă, calitatea şi sarcina de 
a constata si transcrie precum şi de a legitima 
schimbările ivite în cursul anilor, cu privire la 
proprietăţile imobiliare prin transmisiuni şi transac- țiuni ipotecare de ttă natura, în urma intervenirei 
direct de către cei interesaţi. 

Acestă formalitate juridică trebuesce precedată, de o examinare publică din partea autorităţei res- pective spre a-i da credinţă absolută cum sa dis
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la Ş 5; iar înregistrarea publică va avea de basă, 
identitatea juridică a proprietarului sau posesorului 
care ipoteceză sau alieneză imobilul si elementul fon- 
ciar în cestiune; adică, deplina concordanţă între 

imobilul la care se refer actele de transmitere sai 
de ipotecă, şi între realitatea, asupra căreia se 

cer inscriptiunile cadastrale. 
Acest sistem, după cum am expus la Ş. 5, dă 

drept magistratului de a admite ori de a refuza ima- 
tricularea, după cum transacțiunea e valabilă sau nu. 

EI este stabilit în Germania prin legile din 1895 şi 
1897, iar pentru Alsacia-Lorena, prin legile din 1882. 
Este sistemul australian numit Act-Torrens, care 
are de principiă: ca egalitatea să precedeze legiti- 
marea, iară înregistrarea (Grundbuch) să fie con- 
trapartea, registrului cadastral (Flurbuch). 

b) Reînoirea technică a Cadastrului. 

Incontestabil, Cadastrul are lipsă de o reînoire 

technică, cu deosibire în urma schimbărilor ivite 

în cursul anilor la suprafata solului proprietătei 

imobiliare : 'ca deplasări de limite, înfiinţare de 

stabilimente. agrare şi industriale, explotări mi- 

niere şi forestiere, edificări de lăcuinţe, abateri de 

cursuri de ape si deschideri de canale şi căi de 

comunicaţiuni, depresiuni terestre şi alte schimbări 

întâmplate în planimetria si relieful solului proprie- 

tăței. Acestă reînoire technică a Cadastrului, în 

starea fisică a proprietătei imobiliare, se face de 
către serviciul technic de conservare a Cadastrului 

ţării, în urma comunicărei făcută de Primăria locală, 

sau direct de către cei interesați, Directiei generale 

de conservare a Cadastrului ţării. | - 

Amende şi pedepse severe trebuesc aplicate ace- 

lor 'cari ai neglijat de a face la timp declaratiunile 

cuvenite.
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e) Reînoirea fiscală a Cadasirului. 

In fine evaluările fonciare si fiscale ale pro- 
prietăţei imobiliare se fac, fie în mod isolat pe re- 
giuni teritoriale, fie pe totalitatea ţării, ori de câte-ori 
acesta, o găsesce de cuviinţă, Ministerul de Finance. 

d). Autentificarea reînoirei Cadastrului. 

Şi pe măsură ce aceste schimbări cadastrale se 
constată sai se justifică ast-iel, li-se dă în urmă, 
autentificarea legală de către fie-care din autori- 
tătile instituite pentru conservarea, Cadastrului, în 
modul următor : 

Î. Invegistrându-le în părţile respective ale Ca- 
dastrului depus în păstrarea lor ; 

2. Menţionându-le si aplicându-le pe exemplarul 
Actului Cadastral aflat în posesiunea, proprietarului 
interesat; şi 

3. TransmiţEndu-le în urmă, în copii oficiale ce- 
lor-l-alte autorităţi, în a căror conservare se găsesc 
exemplarele Cadastrului sat părţi din ele ; aceste 
autorităţi sunt ţinute să le transcrie la, părțile res- 
pective ale Cadastrului ţării aflat în păstrarea, lor. 

Faţă de asemenea, precauţiuni de asigurare publică, 
cu privire la starea civilă, fisică si fonciară a bu- 
nurilor imobiliare, precum şi față de îndatorirea Juri- 
dicţiunei de a presida, la stabilirea actelor de transac- 
tiuni ce privesc imobilele, si mai cu semă, faţă, de pu- 
terea, cu care se găsesce învestit magistratul relativ la valorea, actelor ce-i sunt presentate, se întelege de 
la sine, că Actul cadastral al proprietăței r&mâne un adeverat Act de stare civilă al proprietăţei imobili- 
are. Deci ca atare, el trebue să se bucure de tâte avantajele actului public: de consolidare a proprie- 
tătii, de siguranţa, titlurilor fonciare si ipotecare, de dispariţia în fine a tutulor complicaţiunilor si a tu- tulor incertitudinilor la care dă nascere regimul actual al actelor private si al] lipsei de Cadastru.
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$. 13. Incheiere. 

După cum vedem, există o deosebire capitală, 
între Cadastrul fiscal, — ale cărui baze au fost 
asedate în Francia sub guvernul imperial al lui 
Napoleon I, si după cum funeţionâză astădi în mai 
multe State — si între Cadastrul fonciar propus 
în acest studii şi reclamat astădi de trebuinţele 
vietii moderne. 

Cadastrul fonciar, perpetuat prin ajutorul unui 
sistem permanent de conservare, nu va fi numai 
un instrument fiscal şi administrativ de prima uti- 
litate ; el va satisface tot-de-o-dată si alte tre- 
buinţe va constitui basa proprietăţii fonciare; va 
asigura, securitatea ipotecelor şi regularitatea trans- 
actiunilor imobiliare; va procura în fine agricul- 
turii, prin desvoltarea instituţiunilor de credit, mij- 
locele de acţiune care "i lipsesc astădi. 

Neindoelnic, că acest cadastru nu pote fi o operă 
utilă, de cât acolo unde proprietatea se găsesce 
aşedată sub ocrotirea unui codice de legi positive 
în acestă privinţă, precum şi acolo unde societatea, 

-se bucură de instituţiuni basate pe proprietatea, 
imobiliară; adică acolo unde afacerile publice ai 
ore-cari progrese conforme cu viaţa modernă a 
naţiunilor civilisate. 

De aceia, chiar şi astădi, nu tote naţiunile ai un 

Cadastru care să conţină în sine pe câte-si trei 

factorii cadastrali, ast-fel precum am vedut că tre- 
buinţele moderne cer pentru a se avea un bun 

cadastru fonciar, dar la care tote Statele din Occi- 
dent lucreză astădi cu un lăudabil zel pentru a şi-le 
apropria,. 

In cele expuse până aci noi am propus redac- 
tarea şi păstrarea celor trei factori al Cadastrului 
tărei în mai multe exemplare, cum urmeză:
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Originalele, la serviciile însărcinate cu elabo- 
rarea şi păstrarea lor; | 

Copii autentice, fie-cărui proprietar de imobil, 
în parte pentru fie-care proprietate imobiliară, pre- 
cum şi fiecărei autorităţi interesate. 

Acestă, disposiţiune ne presintă dous principale 
avantage : 

Pe de-o parte, fie-care din autorităţile indicate, va, 
putea îndeplini cu înlesnire tote trebuinţele relative 
la, conservarea şi tinerea în evidență a Cadastrului, 
întru cât privesce fie-care proprietate imobiliară în 
parte, şi intereseză pe fie-care din autorităţi ; adică, 
de a lua disposiţiuni ca în fie-care parte constitu- 
tivă, a Cadastrului să se constate şi să se înscrie re- 
gulat tote schimbările aduse în cursul anului de mâna, 
omului sai prin forţa lucrurilor, la, suprafața, solului 
proprietăţii imobiliare, precum si schimbările pro- 
venite prin casuri de moşteniri, vEndări, ipoetcări, 
împărțiri, parcelări şi sareine diverse; 

lar pe de altă parte, se pune însăşi proprietatea 
la adâpostul ori-cărei nesigurante ce se pâte în- 
tâmpla în cursul anilor cu perderea actelor cadas- 
trale relative la proprietatea imobiliară, fie din 
causa, incendiurilor, ori a nenorocirilor naționale. In 
acestă privință, să nu ne facem ilusiuni; România 
are scris cu litere negre în analele sale mai multă 
Homari si Frostraţi, cum nu are a, înregistra 
lumea întregă! Si cu tâtă dorinţa ţ&rei de a trăi 
în pace cu totă lumea, inamicul geografic”) nu 
va da pace nici în viitor. In general, în ce privesce 
istoria posesiunii individuale, să nu perdem din 
vedere — cum am dis mai sus (pag. 35) — reco- 
mandaţia lui Fschine către Atenieni. 

  

1) Napoleon I. Qicea la Tilsit împăratului Alexandru 1: „La Susde. peut ctre un parent, un alli€ du moment, mais c'est. P'ennemi g60- raphique“. — România are trei asemenea inamici geografici!



IV. 

ÎNVĂTĂMINTELE ȘI AJUTORUL CE PROOURĂ CHARTA TERIL 
| PENTRU 

AȘEZAREA CADASTRULUI. 

$. 14. Natura operaţiunilor de aşezare Cadastrală. 

Din acestă repede expunere a părţilor constitu- 
tive ale Cadastrului fonciar reiese faptul, că insti- 
tuțiunea cadastrală fonciară cuprinde în sine 
dou€ lucrări sau părti cu totul deosebite, si anume : 

Mai întâii, stabilirea Cadastrului. 
Şi apoi, conservarea Cadastrului. 

Am vedut ($. 12) că conservarea Cadastrului 
coprinde în sine operatiuni de reînoirea Cadastrului 
cu schimbările provenite în cursul anilor. 

Stabilirea Cadastrului cuprinde în sine două părtă 

sau lucrări deosebite : 

De o parte, legitimarea proprietăţii imobiliare ; 
Iar de cea-laltă parte, aşezarea technică şi în mod 

legal pe teren a proprietăţii imobiliare. 

Partea întâia, care e curat juridică, are de scop 
de a asigura dreptul de proprietate, de ipotecă
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şi de imposit fonciar asupra proprietăţii imobr- 
hare ; sau alt-fel dis, are de scop de a asigura ase- 

zarea hegimului cadastral, menit a mobilisa pro- 
prietatea imobiliară si a asigura echitatea impo- 
sitului fiscal; 

lar partea a doua, care este curat technică, are 
de scop de a îngrădi ființa proprietăţii imobiliare 
şi integritatea sa contra călcărilor de megieşie, 
asedând proprietatea în limitele sale legale pe teren 
şi pe Planul cadastral. 

Stabilirea acestor dout prime părti ale instituţiunii 
cadastrale, ast-fel după cum le cer trebuințele epocei, 
se pote executa sau împreună, de-o-dată, sai suece- 
siv fie-care în parte. | 

Ori-care va, fi casul, avem a deosebi patru ope- 
raţiuni cadastrale distincte, şi anume: 

1) Operaţiunea de căpetenie consistă: în o con- 
statare de megieşie prealabilă, şi contradicătore, 
pentru stabilirea legală a limitelor proprietăţilor 
imobiliare. - 

2) A doua operaţiune consistă: în cercetarea Ju- 
ridică de legitimarea dreptului de posesiune şi 
de proprietate imobiliară. 

3) A treia operaţiune cuprinde: aşedarea tech- 
nică şi în mod neperitor, pe teren şi pe planuri, a 
delimitării legale a proprietăţii imobiliare. 

4) Si în fine, a patra si ultima operaţiune a Ac- 
tului cadastral cuprinde: evaluarea fonciară. 

Primele trei operațiuni, cari tind a stabili în mod 
definitiv si incontestabil delimitarea proprietăţii şi . 
calitatea dreptului de proprietate ori de posesiune 
cu privire la, fie-care parcelă de proprietate imobi- 
liară, se fac o dată pentru tot-d'auna, afară de 
casuri de succesiuni, transmiteri prin convenţiuni, 
schimbări de culturi, dislocări terestre locale şi intervenire de noui sarcine.



Cea de a patra; operaţiune care tinde a stabili 
evaluarea fonciară a proprietăţei imobiliare pri- 
vitore la drepturile fiscului, este timporală, ca si va- 
l6rea pământului. Ea se va putea deci reface, pe. re- 
giuni, în parte, şi pe totalitatea tării, ori de câte-ori 
guvernul va crede priincios spre a se asigura, dacă 
valdrea imobilului a sporit sai a descrescut în cur- 
sul anilor. 

Aceste operaţiuni cadastrale, trebuind să fie pre- 
tutindinea uniforme, executiunea, lor va, trebui prea- 
labil stabilită, mai întâiu: prin o lege cadastrală, 
având în vedere principiile generale ale operatiunilor 
cadastrale, — şi în urmă, printr'un Regulament şi 
prin Instrucţiuni speciale, relative la modalităţile 
cum ai să se execute operațiunile. 

Legislaţiunile ţărilor unde sa făcut Cadastrul 
sunt “căl&uze îndestulătâre pentru legiferarea prin- 
cipiilor proprii ce sunt de urmat în ț6ra nâstră cu 
privire la efectuarea acestor operaţiuni cadas- 
trale. Şi ast-fel, cred de prisos a mai insista şi 
asupra părților de ordine legislativă, ci voiu con- 
tinua, ca si până acuma, cercetarea executării Ca- 
dastrului, numai în părţile strict necesare cu privire 
la cerinţele epocei şi la mijlocele ce ni le oferă 
starea particulară a lucrurilor din teră, spre a în- 
lesni astădi facerea Cadastrului. 

In acestă ordine de vederi, este necesar să cer- 
cetăm modul priincios pentru punerea la cale a 
acestor operaţiuni, ce sunt menite a constitui cei 
trei factori ai Actului Cadastral atât pentru fie- 
care proprietate în parte, cât si pentru totalitatea, 
proprieţăţilor tării; adică, pentru întrega ţeră. 

Şi în acestă privinţă e de observat mai întâi, 
că lucrările pentru Charta ţării sunt de o utilitate 
reală, pentru facerea Cadastrului.) 

1) Mai cu s&mă acestei condițiuni excepţionale se datoresc marele 

onoruri ce au fost acordate la Exposiţiunea universală din Paris în 
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Ş. 15. Inv&ţămeEntul ce procură Charta ţării 

pentru facerea cadastrului. 

Charta ţerii e de cea mai mare utilitate pentru 
stabilirea Cadastrului ţării. Ea ne procură tot de ) 
dată un ajutor technic real si înv&țăminte temeinice. 

Ca să, începem cu acele din urmă, trebue să 
stim că Serviciul geografic al armatei, cu lucrarea 
Chartei țării, na, procedat în ordinea naturală a lu- 
crărilor — num s'a procedat în Statele din Occi- 
dent — ci, el a lăsat pentru timpuri mai fericite, 
când se va dispune de mai mulţi bani si mai cu 
semă de timp, a lăsat die, tote determinările di- 
recte cari momentan nu erai absolut necesare 
scopului ce se urmăria: acela de a avea fiurarea 
topografică a ţerii cu o di mai înainte”). 

1900, lucrărilor cartografice ale Institutului Geografic al Armatei: 
Marele premiu pentru Charta ţării, trei medalii de aur şi una de 
argint la colaboratori, iar pentru Directorul serviciului, autorul a- 
cestei scrieri, Legiunea de ondre în gradul de comandor, şi mai: 
apoi insemniele academice în gradul de oficer. 

Iată cum ilustrul academician d. D. Olănescu, în calitate de Comi- 
sar General al ţărei la Exposiţiunea Universală din Paris, se exprimă, 
asupra Chartei ţării : 

„Trebue să recunscem că Institutul geografic militar din Bucuresci 
„& preseniat lucrări cari Vai clasat — de la, întâia, vedere — printre 
„cele mai însemnate instituţiuni chartografice din lume. Ele erai de 
„atâta de covârşitore superioritate, că membrii Juriului internaţional 
„al clasei respective — între cari se afla cei mai distinși profesio- 
„Dişti, alături cu învăţaţi şi cu specialişti de cea mai mare valâre-—- 
„hu aiă esitat de a le acorda medalia de aur şi Marele premiu de o- „nore. Planşele lucrate de mână (adică ridicările topografice executate „direct pe teren), ai avut mai ales onorurile, de cari cu tot drep- „tul cuvânt trebue să fim mândri, fiind-că nu sau acordat, atară de „Francia, de cât Germaniei şi Rusiei“. (Raport general pag. 119.) 1) Aşa, triunghiularea geodesică, nu 
direct în ţeră; Aguratul topografic al t 
nivelment geometric executat în ţeră ; 
Imerărilor, nu e dată prin determinări ast 
tote aceste determinări de redim, 

se redimă pe baze măsurate 
erenului, nu se vsdimă pe un 

şi orientarea geografică a 
ronomice făcute în ţeră; ci 

la începutul lucrărilor ai fost luate



Şi acestă procedare a fost forte înteleptă şi ni-a 

prins minunat de bine. Căci dacă promotorii Chărţii 

ar fi urmat regulele obicinuite, adică să mesore 

mai întâiu basele necesare aşedării geodesice a 

triunghiulării, apoi să facă determinările astrono- 

mice, necesare agederii geografice a, rețelelor de 

triunghiulare; si în fine, dacă ar fi tinut să dea 

triun ehiulării geodesice continuitatea technică nece- 

sară pentru a îmbrăţişa la o laltă era în între- 

gimea sa— Moldova, Dobrogea, Tera-Românescă, — 

de sigur atunci, fată de modicitatea mijlocelor bă- 

nesci şi a personalului, de care s'a dispus în de- 

cursul anilor, de sigur die, lucrările nostre, înce- 

pute în Nordul Moldovei acum 30 de ani, n'ar fi 

ajuns astădi până în valea Oltulului, ci ne-am găsi 

tot în Moldova; iar la urma urmelor, chiar dacă 

am. fi completat lucrările, puteam păti ca şi Fran- 

cesii cu admirabila chartă a Franciei, cunoscută 

sub numele de La Grande carte de PBtat- -Major. 

Int adevăr, acestă chartă, începută, la 1818, după 

o muncă de o jumetate de vec (1818-—1866) SI 

după cheltueli de mai multe milione, abia. sa ter- 

minat în anul 1866; ei bine, imediat s'a constatat 

că — de sie o lucrare de cea mai mare însem- 

nătate — ea nu mai este însă în raport nici cu tre- 

buinţele epocei, nici cu progresul lucrurilor ; şi prin 

urmare, vrând nevrend, a trebuit să se dispună 

refacerea ei !). 
Tot ast-fel s'a întâmplat si cu Cadastrul Fran- 

ciei. In acestă lucrare, ordonată în 1807, promo- 

provisoriii de la Statele vecine, rămâind ca atunci când mijlocele ne 

vox permite, să raportăm totalitatea lucrărilor de ridicare a Chaxtei 

ţării la determinări de redim executate direct în eră, ceea-ce sa şi 

început a se face în urmă de la anul 1895, după completarea chartei 

Moldovei şi Dobrogei. (Vedi Notițe asupra descrierei geometrice a 

României de Generalul C. IL. Brătianu). 

1) La Carte de Prance, pax le Colonel Berthaut.
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torii ei n'a căutat a se folosi de ajutorele ce le 
putea procura Charta lui Cassini, si mai în urmă 
Charta Statului Major; nici s'aă mărginit de o 
cam dată la strictul necesar, pentru satisfacerea 
trebuintelor de moment; ci dintr”odată el at voit 
să, facă operă desăvârşită si independentă. Ei bine, 
care a fost resultatul? A fost, că, dupe o muncă 
de o jumătate de vâc (1807—1855) şi după mi- 
line cheltuite, Cadastrul Franciei, completat abia 
mai anii trecuţi, imediat s'a recunoscut că, este o 
operă neindestulătore pentru trebuințele epocei, si 
astădi, vedem că s'a dispus ca şi el să se refacă 1). 

Acestea ne dovedesc, că față de îndrumarea 
spornică către progresul sciinței, si în trebuințele 
de vieţuire ale națiunilor, Cadastrele şi Chartele, 
ori cât de perfecte ar putea fi, nu sunt îndestulă- tore de cât nevoilor generațiunii pentru care ele au fost întocmite. Si ast-fel, în alcătuirea Cadas- 
trului, ca si în lucrarea Charter unei eri, preocu- 
parea de căpetenie este ca să, căutăm, nu a face de o dată o operă desăvârşită si perfectă, ci mai cu semă să ne mulțumim cu strictul indispensabil, cerut de trebuințele urgente ale momentului, cău- tând a ne folosi de resultatele dobândite, pe m&- sură ce lucrările înainteză, cum se face astădi cu ridicările topografice ale Chartei ţării 2). Alt-fel, vom risca de a ne trudi zadarnice cu munca, şi de a risipi inutil bani, pentru ca la urma urmelor, să încercăm cruda, deceptiune de a avea o operă, pote admirabilă sub tote raporturile, dar neîndestulătore pentru trebuințele epocii si pentru progresul lueru- rilor din epoca când ea va f completă. 

  

1) Vedi legea dm 1850, cu privire la, completarea, cadastrului, şi legea, de 1a 17 Martie 1598, pentau revisnirea cadastrului Franciei. 2) Vedi Insemnâtatea chartei României pentru economia naţio- nală, de generalul C.I. Brătianu. (Analele Academiei Române, Seria II Tom. XXIII, 1901.)
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Cu alte cuvinte, voim a dice, că trebue să căutăm 

de o cam dată să stabilim institutiunea cadastrală, 

numai în părţile sale absolut indispensabile, spre a 

ne asigura — cu o di mai înainte, folosința regi- 

mului cadastral pentru trebuințele urgente recla- 

mate prin, situatiunea de moment; şi în urmă, în 

decursul anilor, să lucrăm neîntrerupt pentru com- 

pletarea regimului cadastral şi în cele-Valte părți ale 

sale mai putin reclamate ; de asemenea, să căutăm 

a tine Cadastrul în curent cu schimbările ivite în 

cursul anilor, sati cu schimbările indicate prin pro- 

gresul vieţii economice, pentru ca în- chipul acesta, 

pici o dată Cadastrul să nu fie neîndestulător pentru 

trebuințele epocei în decursul timpului. 

In cazul de faţă părțile Cadastrului urgent cerute 

de trebuintele de moment, sunt: 

Mai întâiă, factorii cadastrali indispensabili mo- 

pilizărei proprietătii imobiliare ; adică, a înzestra pro- 

prietatea imobiliară cu Warrantul imobiliar respec- 

tiv. indispensabil propăsirei economice a proprietăţii 

rurale mai cu semă; saii alt-fel dis, a asigura ele- 

mentele indispensabile pentru aşezarea Regimului 

Cadastral în ţeră, si conservarea sa în decursul 

anilor. 
Iar în urmă, în decursul anilor, să căutăm a asi- 

gura integritatea proprietăţii imobiliare prin ope- 

raţiuni technice speciale executate cum se prevede 

la Ş. 21. 
Dar pentru a ajunge la un resultat fericit, nu este 

destul numai de a se urma aceste vederi; ci mai este 

indispensabil, cu deosebire, ca începuturile să fie 

modeste. 
„Dacă sar arunca, de la început, milione în ca-- 

„pul serviciului — dice cu multă dreptate D-l. CHE- 

„IS50N, raportorul Comisiunei pentru refacerea ca- 

„dastrului în Francia — obligându-l a le cheltui în
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„cursul anului, acestă preocupaţiune de a absorbi 
„creditele, ar năbuşi pre aceea a îmbunătățirei me- 
„todelor. Din potrivă, modicitatea chiar a acestor 
„prime budgete va permite sefilor serviciului ca să 
„supravegheze de aprope atelierele lor şi să le con- 
„vertescă, în câmpuri de experienţe“. 

Cu alte cuvinte, pentru a ajunge la un resultat 
fericit, este indispensabil, cu deosebire, ca începutu- 
rile să fie modeste, si numai după ce s'a, făcut prac- 
tica, lucrărilor, sasi format operatorii si s'au realisat 
progresele intrevădute, operaţiunile cadastrale vor 
putea fi întinse si generalisate. 

Nu mai putin încă r&mâne învederat, că nu în co- 
misiuni ad-hoc, discutând si studiind — de commodo et quando — se pote găsi adevărata îndrumare 
de dat acestei lucrări, ci prin practica, însăsi a lucră- rilor : Saxa loguuntur. 

In acestă privinţă mai cu semă, lucrarea Chartei 
terii ne dă înv&ţăminte temeinice. Cum în de obşte este cunoscut, lucrarea acestei Chărti s'a încredinţat 
Serviciului Geografic a] armatei, fără multă vorbă, si fără protocdle, cu o alocaţiune anuală, neinsemnată, abia de 8.000 lei. Numai după ce, timp de doi ani de trudă si de experienţe practice, s'a dobândit asigu- rarea, de reuşită, si s'a fixat asupra metâdelor de ur- mat, s'au sporit an cu an alocaţiunea în bani şi s'a împins mai departe lucrarea Chartei, nu numai pen- tru Moldova, ci și pentru Dobrogea, şi Tera-Româ- nescă. Resultatele, dobândite ast-fel, fac onre şi promotorilor şi colaboratorilor la, aceste opere; ele nu lasă nimic de dorit, nici din punct de vedere al fi- gurărei terenului, nici în ce privesce cheltuelile ope- ratiunilor.-- Labor improbus omnia vincit. Asemenea ar fi o pretenție chimerică şi zadar. nică a se vroi, cu începutul lucrărilor, să se lege viitorul printr'un regulament imperativ; forţa lucru- rilor însuşi, îl va, face un obstacol şi-l va înlătura, ca nepractic.
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$. 16. Ajutorul ce procură Charta ţării pentru 
aşezarea regimului cadastral. 

Prinir'o fericită disposiţiune, ce s'a luat de.pro- 
motorii lucrărilor technice, ce se fac pentru Charta 
României,— la redactarea, acestei charte, nu s'a avut 
în vedere numai trebuinţele de apărare ale ţării si 
necesităţile exclusiv geografice — de alt-fel, atât de 
importante în tote ramurile vieţei publice — dar încă, 
mai mult, s'a avut tot do dată în vedere, ca ope- 
rațiunile teehnice ale Chartei ţării să potă servi, 
cu timpul, si ca operațiuni premergetdre la face- 
rea Cadastrului ţerii. 

Aceste operaţiuni technice, cari fac din Charta. 
ț&rii un factor eminamente util pentru lucrarea Ca. 
dastrului, sunt de trei categorii deosebite: 

1. De oparte avem o rețea de triunghiulare geo- 
desică, care leagă între ele comunele țării. Ea servă 
a da base de plecare şi base de verificare pen- 
tru stabilirea rețelei de triunghiulare cadaâstrală, 
indispensabile desfăşurării pe o mapă a operaţiu- 
nilor technice cadastrale în parte pentru fie-care 
comună, precum şi pentru asedarea pe teren, în mod 
neperitor, a proprietăţilor; sai alt-fel dis: pentru 
a fixa în mod technie posiția geometrică a deli- 
mitării legale a proprietăţilor, pe teren şi pe planuri ; 
şi deci suntem scutiţi de operatiuni technice primor- 
diale indispensabile asezărei Planului Cadastral. 

2. De altă parte, avem limitele proprietăților, 
asa cum există astă-di posesiunea în parte pentru 
fie-care mare proprietate, si în gruparea lor pe co- 
mune, pentru locurile răzăgesci si cele cedate să- 
tenilor prin legea, din 1864 şi următorele ; — şi deci 
suntem. scutiti “de ridicarea technică din nou a ace- 
stor limite de posesie actuală, cari sunt indispen-
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sabile, pentru a înlesni cercetările de stabilire le- 
gală a delimitării proprietăţilor imobiliare. 

3. Şi în fine, avem figuratul topografic al tere- 
nului țerii, care dă, pentru fie-care proprietate, pla- 
nimetria locală si relieful terenului; figurate gra- 
fice, cari sunt cu totul indispensabile, spre a se pu- 
tea statua cu temeinicie asupra contestărilor me- 
giese de proprietate şi a stabili proprietatea în ade- 
veratele sale limite. Ast-fel, se va putea dota tera, 
fără mari cheltueli, cu Planuri cadastrale de o oglin- 
dire perfectă a terenului şi capabile de a satisface 
cerintele moderne, agrare şi economice ale pro- 
prietăţii, precum si pentru a da adevărata evaluare 
a proprietăţii imobiliare. 

$. 17. Incheiere. 

Ast-fel stând lucrurile, resultă înlesnirile următore : 

i. Canevasul geodesic al Chartei ţării dând triun- 
ghiularea primordială, de asezare pe teren si pe pla- 
nuri a Planului Cadastral, operaţiunile technice ca- 
dastrale se pot începe imediat cu temeinicie ; 

2. Iar ridicările topografice ale Chartei ţării dând 
posesiunea, fictivă limitată în hotarele de posesiune a, 
proprietăţii, precum şi figuratul terenului şi al lucrurilor 
la suprafaţă, atât pentru fie-care proprietate în parte, 
cât şi pentru proprietăţile megiese, resultă că, ridi- 
cările topografice ale Chartei țării ne transportă în 
cabinetul de lucru — pentru a ne exprima ast-fel — 
proprietăţile rurale în tâtă a lor natură, cu limitele 
posesiunii, cu extensiunea proprietăţii, cu ondula-. 
tiunile terenului, cu economia solului la, suprafaţă, 
cât şi cu tote proprietățile de megiesie în întrega lor complexitate. Acesta ne asigură o economie în- semnată, nu numai prin simplificarea, cercetărilor 
de aşedare cadastrală, ci mai cu s&mă prin cali-



tatea soluţiunilor, cari rees limpede la vederea pro- 
prietătii în ea însăşi desfăşurată pe o mapă în totă 
a sa complexitate; din contra, o ridicare partială, sau 
o descindere la faţa, locului — mai cu semă în re- 
giunile accidentate sau acoperite — nu pot nici odată, 
lăsa să se vadă proprietatea în fiinţa sa şi terenul 
în tote secretele sale. 

3. Si în fine, dacă se consideră faptul, că ridicările 
topografice la, Charta tării dau pe lângă Planimetria 
terenului proprietăţii rurale 3 încă şi Relieful tere- 
nului exprimat prin curbe de nivel.—r&mâne învederat 
că ridicările topografice ale Chartei țării vor oferi un 
îndoit avantagiii la fie-care din cei interesaţi: Sta- 
tului, proprietarului şi ori cărui altuia; căci Planul 
cadastral al proprietăţii respective va putea fi de 
odată, nu numai Planul planimetric, cum de ordi- 
nar se cere pentru trebuintele fiscale si de ipotecă, 
ci încă şi Planul economic al proprietăţii, menit a 
asigura agedarea echitabilă a impositului fonciar si a 

ne călăuzi cu siguranță în multiplele cerinte ale 
unei explotări agrare rationale, adecă o înfăţişare 

grafică, care va “putea face pe fie-care din cei inte- 

resaţi să aprecieze prin ei înşişi natura si valorea 
- fonciară a pămenturilor şi a lucrurilor, precum şi co- 
stul lucrărilor de executat pentru propăşirea agrară 

locală, adică: pentru stabilirea rațională a irigațiuni- 
lor neceşare fertilităţii solului, gi pentru scurgerile de 

dat apelor spre a întâmpina inundaţiunile; cum şi 

pentru deschiderea comunicaţiunilor şi luminisurilor 

menite a înlesni transportarea produselor proprie- 

tăţii ; pentru asezarea conductelor şi deschiderea 

1) Prin cuvîntul Planimetria terenului se înțelege figurarea lucru- 

rilor de la suprafaţa terenului, afară de relieful terenului, adecă cum 
de ordinar se face planul de hotărnicie, fiigurând : hotarele proprie- 

tății, drumurile, cursurile de apă, economia agrară a pământului și 

“ Imexările executate de mâna omului, iar nu și ondulaţiunile terenului 

adecă relieful terenului.
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canalurilor de alimentare cu apă a localităţii; pen- 
tru explotări de mine, păduri şi ori-ce fel de lu- 
crâări agrare menite a spori valdrea fonciară a pro- 
prietăţii '); cu un cuvint, ridicările topografice la, 
Charta ţ&rii oferă în sine tote elementele terestre 

menite de a putea realisa idealul Cadastrului viitor, 
exprimat de comisiunea însărcinată cu cercetarea 
unui nou regim cadastral pentru Francia, adică : 

„Cadastrul cel noi nu trebue să fie numai fiscal, 
administrativ, juridic, geografic, technic; el trebue 
să, fie tote acestea în acelas timp, el trebue să dea 
sprijinul său : impositului, proprietății, descriptțiunei 
solului, definitiunei reliefului săi, tutulor celor-Palte 
aplicațiuni ce le va, descoperi practica, când ea va 
dispune de un asemenea instrument“ 2), 

Folosindu-ne ast-fel de înv&ţămintele şi ajutorul 
ce ne procură charta ţării, nu se va mai avea ne- 
voe a se recurge la împrumuturi. Pentru asesta 
trebuesce ca lucrările la Cadastrul ţării să fie con- 
duse în fie-care an, cum s'a făcut până acuma, pen: 
tru lucrarea, chartei ţării; adică puind în profit aju- 
torul ce ne procură lucrările chartei ţării si ca lu- 
crările să fie executate treptat cu urgenţa trebuin- 
telor de moment. Ast-fel, pe nesimţite în curs de: 
câți-va ani se va putea, pe o bună, parte a ttrii, 
aplica Regimul cadastral ; regim care prin fiinţa lui 
însusi, va; procura mijlâcele bănesci necesare pen- 
tru a se putea păşi înainte cu siguranţă si a da, 
acceleritatea dorită lucrărei cadastrului şi pentru 
restul ţării si în cele-lalte părti: constitutive ale 
Cadastrului. a 

  

1) A se vedea Planul economie alăturat, ast-fel cum se pote avea, 
pentru fie-care proprietate rurală după ridicările topografice executate 
pentru Charta ţării. 

2) Procts-verbaux de la Commission extra-parlementaire du Ca- 
dastre.
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AȘEZAREA REGIMULUI CADASTRAL 

$. 18. Aşedarea juridică a regimului cadastral. 

In aceste condițiuni exceptional favorabile, în cari 
Sai executat ridicările topografice pentru Charta 
tării, se simplifică cu totul operaţiunile cadastrale, 
pentru aşedarea în țeră a regimului cadastral 
fonciar, menit a mobilisa proprietatea rurală. 

Aşa, pe regiunea din ţeră, pe care s'au efectuat 

ridicările topografice, si potrivit drepturilor ce re- 
sultă din actele de posesiune a proprietăţilor, se 
pote fârte bine proceda imediat cu temeinicie: la 
constatarea de megieşie a proprietăților rurale, me- 
nite a delimita megiesia si a legitima posesiunea, 

precum şi la estimațiunea economică a solului la 

suprafaţă tot de odată. Adică, se pote proceda cu 

înlesnire la constatarea legală a elementelor cerute 

pentru aşezarea juridică a Regimului cadastral 

fonciar cu tote folosele Warrantului imobiliar al 

proprietătii. 

Acestă putință mio afirmă si "mi-o întăresc nu- 

merosele Planuri economice de proprietăți rurale, 

ce Institutul Geografie a. stabilit pentru particulari, 

” 6
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pentru Administratiunea Regală si pentru Dome- 
iul Cor6nei 1); planuri economice stabilite. direct 
pe ridicările topografice ale Chartei ţ&rii, prin aju- 
torul actelor de proprietate rurală ale proprietăților. 

In fapt, cercetările şi operaţiunile cadastrale, în 
condiţiunile excepţional favorabile în cari ne gă- 
sim, se pot executa ast-fel: 

Mai întâiu, cu privire la stabilirea proprietăţii 
în ființa si natura sa, Sindicate de proprietari, 
operând ca comisiuni de expertisă sai ca arbitri 
împăciuitori, stabilesc proprietatea rurală în limi- 
tele sale reale prin ajutorul ridicărilor topografice - 
ale Chartei țării, şi prin acela al actelor de posesiune 
ale proprietății si ale proprietăţilor megieşe, după 
cum se prevede mai jos ($. 19). 

Apoi, aceste cercetări ale “sindicatelor si dove- 
dile aduse de cei interesaţi servă instanțelor jude- 
cătoresci respective a legitima proprietatea imo- 
biliară în limitele sale legale si a stabili în mod 
echitabil întâiul factor al actului cadastral, adică 
Titlul cadastral, prin care să dă, proprietății ru- 
vale calitatea, juridică spre a putea asigura drep- 
tul de proprietate. 

După aceea, prin ajutorul acestor hotărâri legale 
şi al ridicărilor topografice ale Chartei tării, Insti- 
tutul Geografic stabilesce al douilea factor al ac- 
tului cadastral, adică Planul cadastral al proprie- 
tătii rurale, prin care se fioureză proprietatea rurală 
în extensiunea, sa şi cu economia solului a, suprafaţă. 

In fine, acest Plan cadastral, dând ic6na pămen- 
tescă a proprietăţii rurale în limitele sale legale, cu 
ondulatiunile terenului si. cu economia agrară a 
solului la suprafaţă, ne presintă prin urmare tote ele- 
mentele indispensabile, pentru ca în ur 
ad-hoc fiscale, delegati ai propr 

mă comisiuni 
ietătii si autorităţii 

1) A se vedea la fine la anexa Nota A.
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interesate, să, potă stabili cu înlesnire si siguranţă, 
al treilea si cel din urmă factor al actului cadas- 
tral, adică Rolul cadastral de clasificarea fiscală 
şi de valdrea economică a proprietăţii rurale. 

Actul cadastral al proprietății rurale fiind ast-fel 
stabilit în acei trei ai s&i factori cadastraii pe o 
regiune a țării, nu mai rămâne de făcut alt de cât 
o Lege de regim cadastral, menită a ne pune în 
positiune să beneficiăm în decursul anilor de folosele 
regimului cadastral fonciar, precum şi de a se putea 
urmări mai departe operaţiunile cadastrale de con- 
servare cadastrală si spre aşedarea technică a ca- 

dastrului pe teren si pe planuri; precum si opera- 
tiunile de parcelare pentru scoterea din indivisiune 
a răzeşilor, a sătenilor împroprietărită si a tutulor câți 

se găsesc de-a-valma în stăpânirea, proprietăţii rurale. 

Neîndoelnic, că acestă stabilire cadastrală pote 

să nu mulţămescă pe toti; vor fi pote ceâti-va la 

mie, cari găsesc folise de a ne ţine proprietatea 

imobiliară în starea actuală de încurcătură; dar 

cursul regulat al aşedării regimului cadastral nu 

se pote impiedica, căci interesul general trebue să 

aibă întâietate faţă de interesul privat si de îndă- 

rătnicirea câtor-va particulari. Şi apoi, nimeni n'are 

să oprescă pe aceştia a 'si apăra pretenţiunile lor 

mai departe, la instantele judecătoresci indrituite, 

dacă cumva se găsese neindreptățiți prin operati- 

unile cadastrale respective. 
Si ast-fel, pe nesimţite în curs de câți-va ani— 

patru ani cel mult—se va putea executa în parte 

pentru fie-care proprietate definită, şi în parte pentru 

proprietățile stăpânite de-a-valma, se va putea die, 

stabili partea juridică a Cadastrului cu privire la, 

asedarea legală a proprietății imobiliare ; adică 

se va putea face:
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1. O constatare de megieşie, prealabilă si con- 
tradic&tore, la faţa locului şi la instanțele judiciare, 
de a; căror competinţă se ţine stabilirea legală a limi- 
telor proprietăţilor : fie ale Statului, fie ale Comunei, 
fie ale marei proprietăți, a parcelelor rezăgesei şi a 

„loturilor cuvenite, pe localităţi, sătenilor împroprietă- 
rită prin legea, din 1864 şi cele următore. 

2, Apoi legitimarea legală la instanţele judiciare 
competinte de a sancţiona delimitarea legală şi drep- 
tul de posesiune ori de proprietate imobiliară. 

Pentru acest fine, e trebuinţă de cercetări Juri- 
dice speciale, cum urmeză.: 

$. 19. Cercetări juridice de delimitare cadastrală. 

In ce privesce Cercetările juridice cadastrale, 
cu privire la proprietăţile imobiliare, ele se fac cu 
un îndoit scop: 

Mai întâii, pentru a stabili delimitarea provi- 
sorie a proprietăţei imobiliare ; 

ŞI în urmă, pentru a se legitima delimitarea le- 
gală, precum şi dreptul de proprietate imobiliară. 

Să ne ocupăm de fie-care cas în parte. 

a) Delimitarea provisorie. 

Pentru a înlesni lucrarea de delimitare și de legitimare legală a dreptului de proprietate, este de dorit mai întâi o cercetare prealabilă, de către însăşi comunitatea, proprietarilor locali. | „n acest scop, se va publica, în Monitorul Ofi- cial lista, proprietăţilor, a căror cadastrare are să se facă în cursul anului următor, pentru a se pro- voca cei interesati, spre a-si legitima, si înscrie drepturile şi sarcinile ce au asupra imobilelor în cestiune, precum şi regularea, proprietarilor cu pri- vire la presentarea lor şi a actelor de proprietate la sindicatul de delimitare.
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Primari! vor invita pe proprietarii regiunei de lu- 
cru -— comună sati plasă — ca să alegă un Sindi- 
cat pentru delimitarea cadastrală, sai o comi- 
siune „ad-hoc“, căreia i se va presinta titlurile de pro- 
prietate şi de la care se acceptă arbitragiul gra- 
tuit, cu facultatea de a-şi valida, drepturile lor îna- 
intea instantelor judecătoresci, în cas de neînțelegeri. 

Proprietarii de imobile cari nu vor r&spunde la 
convocarea Primarului respectiv, sunt consideraţi 
ca presenți si trataţi ca atari. E 

Pentru a pune imobilul săi sub regimul cadastral, 
proprietarul trebue să îndeplinescă, la Primăria lo- 
cală, o formulă de cerere, conform cu ' modele 
anume stabilite oficial, tindând a stabili drepturile 
sale şi ar&tând megiesia proprietăţilor vecine cu 
imobilul s&u; el va depune și actele de proprietate 
ce le are în posesiunea sa. 

Dosarul imobilului, ast-fel constituit, se va exa- 
mina, mai întâiu de inginerul cadastral sub punctul 
de vedere al descrierei materiale a imobilului, al 
exactităţei şi al precisiunei limitelor sale; în urmă, 
de către magistratul delegat pe lângă sindicatul 
de delimitare, cu privire la regularitatea actelor 
produse şi a drepturilor legale cari rezultă; şi dacă 
se vor găsi indispensabile şi alte cunoseințe supli- 

mentare, se va interveni la judecătorul de ocol res- 
pectiv, care are dreptul să ordoneze, sub pedepsă, 
de amendă, productiunea actelor, cari se găsesc în 
mâinele unei a treia, persone. 

După acestă examinare pregătitoare, inginerul 
şi magistratul presintă, în scris, conclusiunile lor 
aprecierei Sindicatului de delimitare. 

Sindicatul, procedeză la stabilirea legală a de- 
limitărei proprietăților ca un jurii de expropriere !). 

1. Legea de la 17 Martie 1898 pentru revizuirea Cadastrului Franciei 

stabilesce, cum urmeză, misiunea Comisiunei de delimitare : 

«Art. 5, — Cette comission aura pour mission :
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Pentru acest sfârşit, se vor face de pe ridicarea 
topografică a Chartei trei dou€ copii amplificate la 
scara convenită, copil cari vor fi divisate pe sec- 
tiuni, corespondente la regiunile de lucru ; pe acestea 
se vor aplica operaţiunile de delimitare provisorie. 

Proprietarii interesați sunt chemati spre a recu- 
nosce sau contesta liniile de delimitare date prin 
ridicările topografice ale Chartei. Sindicatul adună 
declaraţiile sau observaţiile proprietarilor, precum 
si ar6tările ce resultă din actele de proprietate si, 
tiind semă numai de fapte, încercă, atât pe cât "i 
va fi posibil, a concilia părţile şi a stabili ast-fel 
delimitarea provisorie care va trebui să serve, în 
urmă, de instrument al judecătoriei de pace respec- 
tive, pentru a stabili şi legitima delimitarea legală: 
în parte pentru fie-care proprietate definitivă si în 
totalitate pentru totalitatea loturilor stăpânite de-a- 
valma. 

Aceste cercetări si stabiliri pregătitore, Sindi- 
catul le- va, asterne, ca acte autentice, în Procese- 
Verbale speciale şi pe Charta topografică a ţărei 
amplificată. 

Procesul- Verbal va trebui să constate : 
1. Transactiunea urmată între proprietarii pre- 

senti, cu privire la limitele parcelelor lor de pro- 
prietate ; 

2. Menţionarea părţilor interesate cari nu s'a 
înfăţisat ; Ă 

<l. De prooâder ă la recherche et ă la reconnaissance d 
«prietaires aparents ; . 

«2, De constater, s'il y a lieu, Paccord des interessâs sur les li- 
*mites de leurs immenbles et, s'ils le desirent, d'en diriger le bornage ; «3. En cas de dâsaccord, de les concilier, si faire se peut ; | 

«4. De dâterminer, provisoirement, ces limit 
“liation ou de comparation des interâsâs. 

<La, commission drăssera un proces-verbal, dâtaillă, de ses opera- <tions. Ses dâcisions seront prises â la majorite de voix, la moiti€ au «moins des membres &tant presents . 

es pro- 

es ă defaut de conci-
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3. Punctele precise de contestaţie în casul când, 

pe lângă totă presenţa părților interesate, nu s'au 
putut stabili, prin bună-invoială, liniile de delimitare 
sati drepturile ce decurg din cercetarea actelor de 
proprietate ; 

4. Delimitarea adevărată, ce decurge din cerce- 

tările Sindicatului, ori se stabilesce prin buna, în- 

telegere a părților interesate. 

In tâte aceste casuri : limitele proprietăţilor tre- 
buese hotărâte, tinându-se semă de actele ce se 
vor presenta şi de posesia în momentul cercetării, 
saii de date locale ce se vor fi adunat. | 

Pe charta topografică locală se va însemna cu 
vosu delimitarea hotărâtă ; iar în caz de neinte- 

legeri, se va semna, în culori deosebite, atăt ho- 

tarele vesultate din cercetarea actelor de proprietate, 
cât şi acelea ale posesiunei în momentul cercetării. 

Aceste acte autentice vor servi Judecătoriei de 

pace locale, spre a instrumenta afacerea si a pro- 
nunța delimitarea legală si dreptul de proprietate 

ori de posesiune. | 
Copia după acestă delimitare provisorie va fi 

pusă la cunoscinţa, celor interesaţi, cari vor avea 

un termen de trei luni—-de la 1 Decembrie până la 

1 Mastie ale anului — pentru a se înțelege asupra 

limitelor respective ale proprietăţilor lor, saă pentru a 

introduce o acţiune la Judecătoria de pace respectivă. 

Acest termen trecut, delimitarea provisorie de- 
vine definitivă. 

b) Legitimarea delimitărei legale şi a dreptului de 

proprietate. 

Actele de cercetare ale Sindicatului de delimitare 

servesc Judecătoriei de pace locale pentru a ins- 

trumenta, şi a pronunta, legitimarea delimitării Je- 

gale si a dreptului de proprietate ori “de pose- 

siune imobiliară. | :
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Chiar în cas de neglijenţă sai de rea voinţă din 
partea vre unui interesat, cursul regulat al lucrărei 
Cadastrului nu se va putea împedica. Interesul ge- 
neral trebuesce să primeze interesul privat şi îndă- 
rătnicirea fie-cărui particular. Delimitarea cadas- 
trală a proprietăţii va trebui hotărâtă la Judecă- 
toria de pace, conform titlurilor de proprietate sai 
transacţiunilor volontare urmate între megieşi. 

Actele de delimitare juridică a proprietăților 
se vor stabili în dublu exemplar, în parte, pentru 
fie-care proprietate. Unul din exemplare r&mâne în 
păstrarea instanței judecătoresci ; iară cel-l-alt la 
primăria respectivă, si se va forma, ast-fel, o Ar- 
hivă de delimitare legală a proprietății imobiliare, 
atât la Judecătoria, respectivă, cât si la comuna 
locală. 

Arhiva de limitare legală a proprietăţii imo- 
biliare a comunei servă mai apoi operatorului 
technic respectiv, spre a stabili pe teren, în faţa 
personelor interesate şi a unui Consilier comunal 
local, delimitarea legală a proprietăţii imobiliare ; 
sau alt-fel dis: va servi la asedarea Cadastrului 
pe teren, în mod neperitor cum se prevede la $. 
21 urmetor. 

Iară arhiva delimitărei legale a proprietății imo- 
biliare a Judecătoriei de pace, servă mai departe 
justiției pentru casul când proprietarul nemulţumit 
face apel la instanţele judecătoresci respective. 

Ori care va fi casul, pentru ca acţiunea bine-fă- cătore a regimului cadastral să nu sufere nici o intrerupere, acestă delimitare legală a proprietăţii imobiliare, precum şi decisiunea asupra neinţelege- rilor teritoriale între megieşi, sunt hotărite de Jude- cătoria de pace respectivă; totuşi, cei nemulțumiți vor avea dreptul de apel la Tribunalul local, avend a suporta si sarcina tutulor cheltuelilor ce vor urma,



89 

Pentru înlesnirea acestor drepturi, delimitarea le- 
gală, înainte de a fi aplicată technicesce, pe teren, 
prin semne neperitore, va r&mânea depusă două 
luni la primăria respectivă, unde interesatii vor pu- 
tea lua cunoştinţă de dânsa. 

Acest termen trecut, inginerul stabilesce, pe te- 
ren, delimitarea legală hotărită de instanţa jude- 
cătorescă competinte. 'Totuşi, în caz de erdre ma- 
terială, raclamaţiile sunt tot-dea-una primite de Tri- 
bunalul respectiv, care rămâne îndatorat a le da 
cursul cuvenit. 

Ast-fel, partea cea mai grea şi mai costisitore a 
lucrărei Cadastrului se simplifică în mod conside- 
rabil, şi totul devine o afacere de o singură cam- 
panie de vară, pentru o regiune or-cât de întinsă, 
va fi, dacă se dispune de un număr îndestulător de 
operatori technici, personal judiciar suficient şi de 
ceva, bună voinţă din partea celor interesati. 

c) Inscrierea cadastrală a sarcinelor legale ale 

proprietăţii imobiliare. 

Indată ce operatiunile de delimitare legală a pro- 
prietăţilor imobiliare s'au completat ast-fel, pe o 
zonă a ttrii—comună ori judeţ -— Administraţia 
însărcinată cu direcţia generală a operatiuniior ca- 
dastrale declară prin Monitorul Oficial epoca când 
Cadastrul acelei zone intră a fi supus regimului de 
conservare, pentru a se proceda: . 

- De-oparte, la completarea cadastrală a Titlului 
de proprietate cu părțile privitore la sarcinele le- 

gale ale proprietății imobiliare: spre acest scop, 

cei interesaţi sunt ţinuţi a presinta Tribunalului, ce 

va avea calitatea de a legitima transacţiunile, tote 

actele, convenţiunile sai hotăririle judecătoresc,
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avend de efect a constitui, a transmite, a declara, 
a modifica sau a stinge un drept real; | 

lară de altă parte, pentru a provoca, recunoscerea 
legală şi completarea cadastrală a Cadastrului lo- 
cal, cu schimbările provenite pe proprietatea imo- 
biliară, precum s'a dis la $. 12. 

„20. Aşezarea fonciară a Cadastrului. YP
p 

După ce Planul cadastral al proprietăţii imobili- 
are se va completa ast-fel, pentru fie-care comună — 
cu limitele legale ale fie-cărei proprietăţi definită, şi 
în totalitatea lor pentru proprietăţile stăpânite de-a- 
valma, en figuratul terenului şi al lucrurilor—se va 
putea apoi păşi cu siguranță, după cum prevede le- 
gea din 1893, la Evaluările fonciare cadastrale, 
ce sunt menite a stabili: 

de-o parte, clasificațiunea fonciară a fie-cărei 
parcele în parte, pentru fie-care proprietate, precum 
si natura culturilor saie; 

iară de alta, rolurile contribuțiunilor fonciare. 

Spre acest sfirşit, se fixeză, mai întâi, numărul 
de clasă al fie-cărui mod de cultură ; se determină, 
cifra de evaluare a venitului pe hectar, pentru fie- 
care clasă; în fine, se înscrie fie-care parcelă în clasa din care ea trebue a face parte, în colonele destinate pentru acest scop şi pe linia, corespun- dătore la, descripţia fie-cărei parcele, ar&tându-se clasa în care parcela, respectivă a fost asedată, şi venitul sii, calculat pe basa. datelor. 

Acestă aşezare fiscală a cadastrului se face pentru fie-care proprietate în parte de către comi- siuni fiscale constituite cum s'a dis. (pag. 40).
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$. 21. Aşezarea technică a Cadastrului. 

După cum vedem, în aceste condițiuni, pentru 
cele trei părti din eră), pe cari ridicările topo- 
grafice la Charta ţării se găsese completate, se 
pote, fără multă trudă şi fără mari sacrificii, si în 

scurt timp —-în trei ani cel mult — se pote da pro- 

prietarilor rurali Warrantul imobiliar indispensabil 
transaetiunilor moderne, cel puţin pentru proprietăţile 

cari nu cer operaţiuni speciale de parcelări si eşire 

din îndivisiune, adică pentru cea mai mare parte 

din teră 2). 
Aşa că în fapt, pentru aceste părti din eră, va 

rămânea să se execute în urmă numai operaţiunile 

cadastrale cu privire la asigurarea integrităţei pro- 

prietăţii imobiliare ; adică: 

De o parte, aşedarea technică a cadastrului în 

mod neperitor pe teren şi pe planuri; sau alt-fel 

dis: delimitarea pe teren a proprietății rurale 

în limitele sale legale, si aşedarea technică în 

mod neperitor pe teren şi pe planuri a acestor 
limite legale ; | 

lar de altă parte, va trebui a se executa ope- 

rațiuni teehnice speciale de parcelări şi eşiri din 

indivisiune pentru proprietăţile imobiliare cari se 

stăpânese de-a-valma, precum şi legitimarea pose- 

siunei si aşedarea technică cadastrală a acestor 

proprietăţi în parte pentru fie-care. 

Aceste lucrări technice pot să se facă ori când 

în urmă, fără a ne împiedica în nimica ca să be- 

neficiăm de pe acum de folâsele regimului cadas- 

1) Pentru 9.961.284 hectare din 13.199.400, cât cuprinde întinderea 

țării, - ; 

2) Chiar aceşti din urmă atunci pot profita de folosele Warrantului 

imobiliar prin legea recentă propusă de d. Tache Protopopescu.
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tral fonciar sub ocrotirea unei legi de regim ca- 
dastral si de conservare a cadastrului în decursul 
anilor, după cum s'a expus mai sus ($. 5), că se 
găsesce asedată, proprietatea imobiliară la Statele 
bine organisate. 

Acestă stabilire technică a Cadastrului în mod 
neperitor pe teren şi pe planuri cuprinde trei părti 
sau lucrări distincte, si anume: 

1) Delimitarea legală pe teren a proprietăţilor, 
ast-fel cum reiese din actele de legitimare definitivă, 
a proprietăţilor imiobiliare respective ; 

2) Stabilirea pe teren a semnelor de delimitare 
cadastrale pe limitele legale ; | 

3) Si în fine, de odată cu executarea acestor opera- 
tiuni cadastrale, de agedare technică a Cadastrului, 
se va proceda, cu înlesnire, si la cele-Palte opera- 
iuni de parcelare si legimare legală pentru esirea 
din indivisiune a răzesilor şi a sătenilor împroprie- 
tăriți, precum şi a tuturora acelora, car), dintr'o causă 
sau alta, nici odată însă, legale, se găsesc de-a-valma în stăpânirea proprietăţii rurăle, sustrăgându-se ast- fel — în paguba, fiscului — de la dările fiscale ca proprietari fonciari individuali. 

Lăsând ast-fel ca aceste lucrări speciale de a- sezare technică pe teren a Cadastrului țerii 
să se facă mai la urmă — în decursul anilor — în alte timpuri mai fericite pentru gospodăria nâstră publică, — avem avantagiul nu numai de a putea, în scurt timp, să ne bucurăm de folsele regimului cadastral fonciar, ci încă ast-fel am putea da instan- "telor judiciare îndrituite timpul trebuincios de a lă- muri în mod definitiv cestiunile în litigii, pentru cei nemulțumiți, cu privire la hotăririle de legitimare făcută de autorităţile ad-hoc, precum şi reteritore
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la hotăririle de contribuţiuni fonciare ale comisiu- 
nilor fiscale, de asemenea şi de a ne procura prin 
existenţa însăşi a regimului cadastral — mijloce bă- 
nesci trebuinci6se lucrărilor. 

Omi-care va fi cazul, operațiunile technice, cu 

privire la aşezarea technică a Cadastrului, cuprind 
în sine patru operaţiuni distincte: 

a) Mai întâiă, o triunghiulare de al treilea şi al 
patrulea ordin, rezimată pe reţeaua geodesică a 
triunghiulării Chartei ţtrii, de întâiul şi al doilea 

ordin ;.sau alt-fel dis, va rămâne a se executa: o 
triunghiulare cadastrală, identică cu triunghiularea 
geodesică de al treilea ordin şi triunghiularea topo- 
grafică ce precede ridicarea topografică la Charta 
tării). 

b) A doua, operaţiune technică, este delmitarea 
şi: figuratul grafic al proprietăţii. Acestă operatiune 
va coprinde: 

W'oparte parcelarea pentru esirea din indivisiune 
şi poligonarea geometrică a proprietăţii în limitele 
sale legalmente stabilite ; 

  

1) In acestă privinţă, textul trances „Dispositions reglementaires 
tendant la revision du Cadastret, prevede aprâpe aceleşi lucrări de 
triunghiulare pentru refacerea cadastrului Franciei: ! 

„ânt. 1. Les levers cadastraux seront appuyâs sur une; triangula- 
„tion spâciale derivant de la grande triangulation, dite de VEtat-ma- 

„jor, “dont les chaînes du premier ordre et le râseau du deuxieme 

„ordre seront revis6s et complâts en temps utile. - 

„Art. 2, Pancien râseau du troisisme ordre de la dite triangu- 

„lation devra Etre entieremeut refait, avec mesure du troisitme an- 

„gle, de manitre ă fournir un point, en moyenne, par 2.500 hectares ; 

„soit de câtes moyens du troisi&me ordre de 5.000 metres. 

„Art. 3. Sur le resean du troisiăme ordre, ainsi refait, sera greffee 

„une triangulation cadastrale, dite du quatribme ordre, fournissant 

„un point, en moyenne, par kilomâtre carre, 

„Art. 4. Toutes les bornes-reperes seront rattachâes directement ă 

„la trangulation generale“.
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Iară de altă parte, stabilirea siatistică locală pe 
plan şi în registre, precum şi reambularea sai re- 

_visuirea topografică a planimetriei si a reliefului 
terenului proprietăţii, ce resultă prin ridicările topo- 
grafice ale Chartei ţerii, amplificate la scara con- 
venită pentru operaţiunile cadastrale, în scopul de 
a face din Planul cadastral o imagină completă a 
proprietăţii rurale *). 
_0) A 3-a operaţiune technică pe teren va con- 

sista, în reperarea sau limitarea proprietăţii, adecă, 
în aşedarea semnelor de delimitare (bornagiul?) pe 
limitele legale ale proprietăţii ; sai alt-fel dis, a face 
proprietăţii imobiliare reperarea delimitărei legale 
într'un chip neperitor. | 

d) Şi în fine, ca operaţiuni cartografice, sunt lu- 
crările grafice următâre : 

Î. Aşternerea pe curat, în registre si pe pla- 
nuri, a determinărilor technice dobânaite pe teren: 

2. Calculul conţinutului fie-cărei parcele de pro- 
prietate şi pe culturi de teren; şi i 

3. Inscrierea sai înregistrarea pe tablouri şi în 
registre speciale a documentelor şi datelor cada- 
'strale, adunate în cursul operaţiunilor pe teren şi re- 
feritore la conţinutul proprietăţii si la natura, culturi- 

  

1) Comisiunea însărcinată cu cercetarea regimului cadastral în Fran- 
cia, cere în acestă privinţă ; E 

„Les operations cadastrales seront dirig6es, autant que possible, 
„de facon ă recueillir les €l6ments des cotes d'altitudes des princi- 
„paux points du terain, et notamment des bornes-reptres, 

„es nouveaux plans cadastraux fussent completes par Pindication 
„du relief du sol au moyen de courbes de nivenui. (Proces-Ver- 
baux citate). 

Art, 9. In textul citat Dispositions r6glementaires, se regulamenteză 
acest principii cu privire la revisuirea Cadastrului Franciei, 

2) „Le bornage, ă proprement pazler, n'est que le placement de 
„Signes plus ou moins immuables destinss î rendve les limites appa- 
ventsii, Noizet, op citat,
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lor; de asemenea şi înscrierea arătărilor proprietaru- 
lui si a tutulor datelor indispensabile pentru întocmirea 
celor trei factori cadastrali ai proprietăţii imobiliare. 

Regulamente speciale, precum si Instrucţiunile 

Institutului Geografic al armatei, referitore la lucra- 
rea cadastrală pentru Bucuresci şi Dobrogea, vor 
arăta metodele technice ce sunt a se urma de că- 
tre personalul de operatori cu privire la operațiu- 
pile technice cadastrale pe teren. 

Instrucţiunile de lucru, date de Institutul Geo- 
grafic al armatei pentru redactarea Chartei ţtrii, 
de asemenea acelea cari privesc lucrarea cadastrală 
a teritoriului comunei Bucuresci, precum şi cele date 
de serviciurile cadastrale din streinătate, vor fi că- 
lăuze îndestulătore si se vor putea consulta cu fo- 
los în ce privesce metodele grafice, pentru pune- 
rea pe curat în biurouri a operaţiunilor cadastrale. 

In cât privesce asedarea reperilor (a semnelor 
de limite), se cuvine ca aceste operaţiuni finale să 
fie făcute de proprietari, sub direcţiunea imediată 
a personalului technic, si după tipuri adoptate (în- 
grădiri, stâlpi, movile, etc.) cel puţin pe părțile de- 
stinate de a, servi ca puncte primordiale neperi- 
tore, pentru delimitarea fie-cărei parcele de pro- 
prietate ), 

Pentru acest sfârsit, trebuesce a se fixa prin lege 
mijlocele coercitive *) si obligaţiuni speciale, cum pre- 
vede Codul civil german (Art. 372), sau Codul civil 

1) Disposiţiunea regulamentară, în Francia, în acâstă privință, e 

următorea : 

„Art. 7. En procedant au bornage comunal, Padministration du 

„Cadâstre prâtera son coneourş aux propristaires, qui voudraient 

„profiter des garanties de securite et d'âconomie, que ce travail 

„Mensemble leurs offrira pour leurs bornages particuliers“. 

2) Sub-comisiunea technică, în Francia, prevede : — „Les penalites 

„de Particle 257 du Cod penal sont applicables ă la destruction, ă la
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frances (Art. 646) care acordă proprietarului drep- 
tul de a sili pe vecinul său la închiderea proprie- 
tătilor respective, | 

Ş. 22. Incheiere. 

In aceste condițiuni, operațiunile cadastrale pen-. 
tru facerea Cadastrului ţării se simplifică în mod 
simţitor: atât în ce privesce timpul de lucru şi chel- 
tuiala pentru operațiuni, cât si în privinţa calităţii 
totale a operei. 

Cum vedem, lucrarea Cadastrului ţării cuprinde 
în sine două operaţiuni cu totul deosebite: 

Mai întâiui, aşezarea regimului cadastral fonciar, 
prin ajutorul Chartei ţării în ceea ce privesce sta- 
bilirea celor trei factori cadastrali — Planul cada- 
stral, Titlul cadastral şi Rolul cadastral de cla- 
sificare fiscală, a proprietăţii imobiliare —— pentru 
proprietăţile a căror întindere e indicată prin ridi- 
cările topografice ale Chartei țerii; adică pentru 
cea mai mare parte din ţeră. 

Şi în urmă, pe mtsura ce regimul cadastral sa 
sanctionat pe o regiune, să se procedă la, operatii 
technice cadastrale directe pentru eşirea din indi- visiune a posesiunilor de-a-valma, reambularea Char- 
tei tării si asedarea technică a Cadastrului pe te- ven în mod neperitor: operațiuni teehnice cadas- trale redimate pe operațiuni technice — geodesice şi topografice — de ridicare a Chartei ţtrii. Ast-fel, totalitatea operațiunilor cadastrale pe o regiune sar putea executa pe un timp forte scurt, 

  

„degradation et au deplacement des signaux geodesiques ou topogra- „Phiques, des bornes-reperes et des reperes de nivellement:, La noi, e destul ca puterea legei din 1893 referitâre la protecţia repe- rilor de frontieră, să se întindă şi asupra reperilor de delimitare a proprietăţilor. 
E
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cel mult în curs de patru ani, şi nu ar fi trebuinţă, 
de deci de ani, cum sar întâmpla în cazul când nu 

ar exista operaţiunile technice premerge&tore, ce ni 
le oferă astă-di Charta ţării. 

Aceşti patru ani se vor putea întrebuința ast-fel: 
In primul an şi al doilea chiar, pentru regiunile 

anevoi6se, s'ar face operaţiunile juridice, (cercetări 

sindicale si legitimările juridice), pentru fie-care | 
regiune de cadastrat ; 

In al doilea si al treilea an sar proceda la 
operațiunile fiscale, în regiunile în cari s'au încheiat 
operatiunile juridice, precum si la înregistrările le- 
gale făcute la tribunalele respective, si înscrierea 
cadastrală a sarcinelor (egale şi ipotecare, ce le 
au proprietăţile imobiliare 

Şi în fine, al treilea an, şi al patrulea chiar, 
pentru regiunile anevoiose, sar putea consacra la 
operatiunile technice de parcelare, la, aşedarea tech- 
nică a Cadastrului pe teren şi reambularea ridică- 

rilor topografice la seara admisă pentru Planul ca- 
dastral. 

De altă parte, pe măsură ce primele. două 'ope- 
raţiuni cadastrale se vor completa pentru o regiune, 
se va proceda în cursul iernei: 

1. Mai întâiu, la stabilirea, pentru fie-care pro- 
prietate, a celor doui primi factori cadastrali, anume: 
a Planului cadastral si a Titlului cadastral de 
proprietate ; 

2. Şi apoi, se va proceda la stabilirea. şi celui 

de al 3-lea factor al Cadastrului, anume a Rolului 
cadastral fonciar ; 

3. Iară în urmă, se vor întoemi aceşti trei fac- 
tori cadastrali, pe comune, pentru a compune în 

totalitatea lor Actul cadastral fonciar al proprie- 
tății imobiliare a terii, cum s'a precisat la Ş. 11. 

Ast-fel, timpul pentru elaborarea Cadastrului 

7
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(erii stă, în proporţie inversă cu conţinutul numeric 
al personalului de operatori cadastral: adică, cu 
cât acest personal va fi mai numeros, cu atâta si 
facerea Cadastrului ţării va necesita mai puţin timp, 
şi până la, Gre-care punct se va putea, realisa, şi o 
economie însemnată în cheltuel, ca rezultat natural 
al accelerării lucrărilor. i 

Acest personal de operatori cadastrali va co- 
prinde, în sine, patru mari grupe sai organe de- 
osebite : 

1. Sindicate de delimitare cadastrale, alese în 
fie-care regiune de proprietari locali, avend calita- 
tea de a statua asupra contestărilor de proprietate. 

2. Instanţele judecătoresci, (judecătoriile de pace 
locale), având competinţa juridică de a statua asu- 
pra dreptului de proprietate. | 

3. Operatori technici, însărcinată cu operaţiunile 
technice cadastrale; si 

4. Comisiuni fiscale, cu dreptul de a stabili Ro- 
lurile contribuțiunilor fonciare. 

„ Specialisând ast-fel lucrarea Cadastrului conform 
principiului atât de fecund despre divisiunea mun- 
cei, lucrările Cadastrului vor profita de experienţele 
fie-cărei specialităţi, în tote părţile cari eonstitue acestă mare operă. a



YI. 

CUL SE CUVINE PACEREA CADASTRULUI. 

Ş. 23. Avantagiile proiectului mixt propus. 

După cum vedem, instituțiunea cadastrală, ast- 
fel cum o supun prin acest studii aprecierii publice, 
se deosibesce de cele ce se practică în alte ţtri. 

Acestă deosibire însă nu consistă în însăsi prac- 

„tica regimului, ci numai în chipul de a desăvirşi 
agedarea acestui regim. Adecă, noi voim o aplicare 

reală a metodelor technice, a principiilor juridice 
şi a regulelor financiare ale Cadastrului ; dar tote 
aceste procedeuri consacrate voim a le pune în 
acord cu practica lucrurilor, cunoscinţa, trebuinţelor 

la noi în țeră, precum şi în profit cu condiţiunile 
excepționale favorabile ale Chartei ţării, asa cum o 

experienţă îndelungă mi-a arctat, ca singurul mijloc 
de a avea o lucrare bună, economică şi grabnică, 
precum şi o siguranţă juridică a drepturilor reale 
de proprietate imobiliară. 

Sau cu alte cuvinte, voim a dice, că metodele 
ce am expus aci cu privire la stabilirea institu- 
țiunii cadastrale în România, sunt întocmite: în
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vederea trebuințelor urgente ale momentului, şi po- 
trivite cu resursele de cari putem acum dispune. 
Acesta pentru cuvîntul, că nu văd nici o asemânare 
între ce e la noi şi ţările din Occident, pe cari con- 
tinui ni place a le lua ca model. Acolo este prisos 

"si de braţe si de resurse în vieţuire ; la noi este 
lipsă si de unele si de altele; si mai cu semă este 
mare urgentă şi trebuinţă de a ne afirma în vie- 
tuirea modernă ca natiune de sine-stătătore. 

Cadastrul fonciar, stabilit ast-fel, perpetuat prin 
ajutorul unui regim de conservare cadastrală, în 
ceea-ce privesce transmisiunile şi sarcinile, — va 
constitui basa proprietăţii fonciare, va asigura va- 
lorea ipotecelor si regularitatea transactiunilor imo- 
biliare, va procura, agriculturii, prin desvoltarea 
instituțiunilor de credit, mijlâcele de actiune ce-i 
lipsesc astădi; iar prin faptul acestor binefaceri, de 
cari se va bucura proprietatea, imobiliară, regimul 
cadastral va deveni si la noi elementul primordial 
pentru a asigura stabilirea unui bun sistem de finance. 

Suntem chiar în drept de a spera că, urmând 
procedeul ce am arătat, în curind se va asigura, şi fie-căruia săten în parte, întrun mod  inalienabil, 
proprietatea parcelelor de pămînt acordate lui prin lege sati agonisite prin munea sa, şi ast-fel regimul cadastral fonciar va deveni un instrument puternice pentru stabilirea ordinei în ţară şi va chezeşui linistita posesiune a pămîntului. 

Ba putem chiar căpăta siguranţa, că sătenul fiind pus în putinţa de a-și ipoteca la nevoie lotul seu la casele de credit public,—va dispărea atunci din bătătura sa şi acea nemilâsă camătă, care bântue sa- tele n6stre ; teribila camătă, pe care Directorul Credi- tului fonciar rural — pseudonimul Agricola —a zu vito vara trecută în culori atât de vii în „V Naţională“ în cât a ingrijat chiar şi pesimişti. 

gră- 
oinţa 

pe cei mai
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$. 24. Partea de cheltueli ce incumbă 

Proprietarului de imobile. 

Cadastrul României fiind ast-fel un instrument 
public indispensabil, cum am vă&dut, atât: 

Pe de oparte, Statului, pentru a stabili cu echi- 
tate rolurile contribuțiunilor fonciare ; 
__Cât pe de altă, parte, Proprietarului'), pentru a 
dobândi calitatea, şi siguranţa, juridică a dreptului 
sui de proprietate şi de ipotecă, precum şi dea 
fi în acelaş timp si un auxiliar de prima utilitate, 

menit de a-i înlesni fericite speculaţiuni, de a/l călăuzi 
cu siguranţă în tote cerințele unei exploatări raţio- 
nale a parcelelor sele de proprietate ; 

Cadastrul dice, fiind ast-fel folositor Statului, ca si 
proprietarului, se cuvine: ca ambele aceste părţi, Sta- 
tul si proprietarul, să contribue, ca direct interesate; 
a asigura pe tâte căile, cu un minut mai înainte, suc- 
cesul pentru executarea Cadastrului României, în- 
tru cât acestă lucrare intereseză pe fie-care în parte. 

Avend în vedere acest principii echitabil, să cer- 
cetăm partea cu care fie-ce copărtag se cuvine a 
contribui la facerea Cadastrului României, asa, 
după cum impun cerintele epocei. 

Astă-di, în condițiunile cele mai favorabile, de la 
proprietarul de imobil rural i se cere : 

1. Pentru hotărnicirea şi ridicarea planimetrică 

a proprietăței sale, o cheltuială de i până la 2 lei 
pe hectar ; 

1) Prin cuvântul de Proprietar se înţelege fie-cine cui aparţine imo- 

bilul cu titlurile stabilite în Codul civil : particularii, Statul, Comuna 

şi pers6nele morale.
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2. Pentru liourarea terenului proprietătei sale, 
de la 2 până la 4 lei pe hectarţ); 

3. Pentru legitimarea dreptului de proprietate 
la instantele judiciare, cheltuelile — cu taxele judi- 
ciare, portărei si cu plata advocaţilor — se urcă, 
la sute şi mil de lei, pentru o singură proprietate. 

4. Pentru a putea beneficia de dreptul s&ă de 
ipotecare la casele de credit, de asemenea, se 
cheltuesc sute şi mii de lei, cu expertisarea pro- 
prietăței imobiliare la faţa locului, adunarea si le- 
galisarea actelor referitore ; si în fine, 

5. Pentru a dobândi tote aceste resultate tech- 
nice şi juridice de o valre si de o siguranţă cu 
totul efemeră si echivocă, se mai cere proprietarului, 
pentru fie-care parte din bunurile sele imobiliare, 
în afară de tote aceste mari sacrificii bănesci, i se 
mai cere dic, si o trudă colosală, şi o perdeve de 
timp enormă, ce se impune involuntar, prin cursul 
firesc, încă şi de trăgănirile unor asemenea opera» 
țiuni technice si juridice. 

Dacă lucrurile stai ast-fel, se pote ore găsi ci- 
ne-va în România carele să nu dorescă a scăpa, 
cu 0 zi mai înainte, din hidâsa realitate, în care 
se află astă-di inglobat el, proprietarul de imobil ? Se pote 6re ca să nw'si sacrifice el — odată pentru tot-deauna — o parte din venitul proprietăţii sale, spre a'si asigura tote drepturile imobiliare si a pune odată capăt la neterminabilele lor cheltueli, trăgăniri si pierderi de timp, la care se găsesc expuşi ? | 

Şi chiar dacă acestă, situaţie dificilă, în care se află inglobată proprietatea, imobiliară la noi, şi chiar dacă tâte motivele raţionale vedite, nu vor putea, să 

  

1) În acestă estimaţie nu este vorba, de ridicarea planimetrică â proprietăţei şi de hotărnicirea ei, ast-fel cum se face astă-di ; ei de Planul economic al proprietăţii, ast-fel cum s'a definit că, trebue să fie Planul cadastral al proprietății rurale,
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lumineze pe toti asupra oportunității Cadastrului, ba 
chiar dacă sar întâmpla ca unii din proprietari să, 
refuze, la început, de a contribui cu partea cuvenită 
lor, pentru executarea acestei opere, încă si atunci, 
dic, nu trebue să ne îngrijescă acesta; ast-fel s'a în- 
tâmplat si se va mai întâmpla, pentru tote intreprin 
derile unde interesul fiscului şi acela al proprieta- 
rului se întâlnesc la olaltă. Ce inovaţie nu întâm- 

pină 6re dificultăţi si nu este taxată de temerară, 
indată ce atinge, cât de putin, prejudiciile şi obice- 
iurile învechite? — Omul, prin natura sa, este în 
genere neîncredător ; el este mai cu înlesnire atras 
de folosele reale momentane, de cât de cele pro- 
mise. Dar de îndată ce se va simţi acţiunea feri- 
cită a, Cadastrului, nimeni nu se va mai da în lături 
a avea pe al sâi Act-Torrens. 

In acestă privinţă nu trebue să uităm ceearce s'a 
petrecut în trecut -—cu alte ocasiuni — aiurea ca 
şi la noi. Eminentul bărbat de Stat Charles Dupuis 

ne aiiată în acestă privinţă faptul următor, care ne 
pote servi cu înveţământ demn de a da, chiar şi ce- 

lor mai pesimisti, îndemnul cuvenit în favorea, acestei 
intreprinderi de interes capital pentru propăşirea 
economică naţională. 

„Spre a face să se admită în Australia, reforma, al 

„căruia autor el era, sir 'Torrens îi dăduse un carac-. 
„ter facultativ, proprietarii nu erau obligati de a su- 
„pune imobilele lor noului regim; ei puteai, dacă o 
„doreau, să r&mână sub imperiul vechei legislatiuni. 

„Cu tâtă, acestă facultate de opţiune, systemul Tor- 
„rens a dobândit, în Australia, succesul cel mai desă- 

„vîrsit ; el tinde să absârbă tote proprietăţile“ !). 
Aprope asemenea s'a întâmplat anii trecută. în 

Bosnia si Herţegovina, si aceste nou provincii ale 
monarchiei Austro- “Ungare se bucură de folosele re- 
gimului cadastral, spre mulţumirea tuturor. 

1) Nouveau Diet. d'econ. politique par L. Say.
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In cursul anchetei pentru refacerea cadastrului 
în Francia, Comisiunea extra-parlamentară a con- 
statat că în multe părţi proprietarii, luminaţă asupra, 
marilor folose ale Cadastrului fonciar, n'a mai as- 
teptat initiativa şi concursul guvesnului, ci prin ei în- 
sişi si cu cheltuiala lor proprie aă recurs la o refacere 
a Cadastrului între dinşii, si azi îndreptat proprietățile 
prin bună învoielă, adecă ati refăcut Cadastrul fonciar, 
pentru că sciati cu toţii că un pămint, a cărui pose- 
siune şi integritate sunt asigurate, are mai multă va- 
lore de cât dacă se află expus, ca la noi, revendicărilor 
şi rapacităţii vecinilor. 

Dar în ce privesce dorinta proprietarilor fonciari 
români ca să contribuescă la lucrarea, Cadastrului, 
nu mai pote fi nici o îndoelă; întrun alt studii , 
arătând Insemnătatea Chartei (Erii pentru eco- 
nomia națională, am observat că proprietarii rurali 
— cu dare de mână — fără exemplul nimănui, fără, 
imboldul cul-va, au venit până din fundul Moldove) 
ca. să cumpere planul proprietăţilor lor, sai cum îl 
numesc dânşii: Icona mosidrei lor. _ 

Apoi, dacă proprietarii fonciari, din propria lor 
pornire, n'au stat la îndoslă ca să plătescă până la 
35 bani pe hectar, spre a avea un plan zl proprie- 
tăţii lor, plan care, prin el însuşi, n'are nici o vala- 
bilitate publică, ci numai o valâre technică ca plan economic al proprietăţii—-se pâte ra cine-va îndoi că acesti proprietari vor fi atât de îndărătnici, ca să nu plătescă, un lei de hectar, pentru ca, odată cu Planul economic al proprietăţii lor, ei să aibă, tot întrun timp si Actul stării civile al acelei proprietăți, să obțină adică legitimarea cadastrală de posesiune a propri- etăţii, şi să vadă ast-fe) proprietatea imobiliară sedsă cu un minut mai înainte din nesiguranta în care se svărcolesce ea astădi? 

1) Analele Academie Române, Seria II, Tom. XXIII, A se vedea şi Tabloul de la fine.



105 

Atunci rămâne încă învederat si faptul: că, pentru 
asezarea regimului cadastral la noi si pentru sta- 

bilirea Cadastrului României, nu ne lipsesc milione; 
n'avem nevoie de milione; ci avem pur şi simplu tre- 
buinţă numai de iniţiativa Guvernului. 

Acest cuantum, cu care proprietarul de imobil 

trebueşce să contribue pentru facerea Cadastrului 

t&rei, nu pote însă fi acelaşi pentru totă proprietarii 

si pentru tote proprietăţile. 
Se cuvine ca el să fie socotit: nu numai în pro- 

portiune cu întinderea pământului, dar şi cu valorea 

imobilului ; si nu numai în raport cu natura operaţi- 

unilor, ci si cu greutatea execuțiunei lor. 

Aga se scie că: . | 

In oraşe, valorea terenului este cu mult supe- 

riâră, celei de la sate, şi că forma în zigzag a pro- 

prietătilor, circulatia publicului şi a trăsurilor de pe 

strade, fac ca operaţiunile technice cadastrale să 

se execute cu mai multă greutate în oraşe de cât 

la sate; 
Asemenea, şi pentru operatiunile technice cadas- 

trale la sate, relative la delimitarea proprietăților 

rurale. 
Cu privire la aceste din urmă, este evident, că 

operaţiunile teehnice vor cere mai putin timp pe 

unele regiuni de cât pe altele: | 

a) Anume, mai putin pentru proprietăţile de la 

gesuri, cu suprafeţe întinse si neîntrerupte, de cât 

pentru proprietăţi muntose şi delurose, care sunt 

întrerupte încontinui, la suprafaţa lor, prin văi, ripe 

şi ondulaţiuni terestre de tot felul. | 

b) De asemenea, pentru proprietăţile descoperite, 

mai putin de cât pentru proprietătile acoperite cu 

păduri, crânguri, vii, livedi de pruni, papură, trestie, 

băltă, iazuri, elestae, ete.; căci în acest din urmă 

cas, pe lângă greutatea operațiunilor de delimitare 

a proprietăţii, se mai impune si trebuinta opera-
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tiunilor de delimitări geometrice, în parte, a supra- 
fetelor acoperite, cari, după natura, lor, sporind sau 
micşorând în mod simţibil valorea fonciară a pro- 
prietăţei, vor fi supuse la contribuţiuni fiscale par- 
ticulare. 

Asemenea, pentru terenuri arabile în raport cu 
terenurile necultivabile ori sterpe. 

Ast-fel, cuantumul, cu care proprietarii de imo- 
bile vor avea a contribui la facerea Cadastrului 
țerii, va trebui să coprindă următârele două clasări 
generale : | 

Întâia clasare, cu patru gradări primare şi 
anume pentru : 

1. Comunele urbane, 
2. Comunele rurale, 
3. Proprietăţile muntose şi delurâse, şi 
4. Proprietăţile de şesuri. 

A doua clasare, cu două gradări, anexe prime- 
lor si anume, pentru: 

_Î. Pădurile, crângurile, viile, livedile de pruni, 
trestişurile, bălțile, iazurile şi tote părţile acoperite 
ale proprietăţii ; 

2. Terenuri arabile, terenuri ne-cultivabile, tere- nuri sterpe şi exploatări miniere. 

Şi acest cuantum se cuvine a fi distins în acestă, gradatie, nu numai în raport cu cualitatea intrinsecă, a terenului, ci încă, şi în raport cu întinderea îe- ritorială, a proprietăţii ; căci stiut este, că greutatea operaţiunilor cadastrale sus: citate, pe ori-ce unitate de suprafată — pe metru pătrat sau pe hectar — nu se repetă cu sporirea suprafetei terenului; ci, din contră, se micşoreză în mod simtibil, cu întinderea, de cadastrat. 
Ori-cum însă ar fi distins acest cuantum, — lu- 
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crarea, Cadastrului neputându-se face de odată în 

i6tă ţara, ci numai pe regiuni teritoriale şi în mai 

multi ani succesivi,—nu este echitabil, nici chiar les- 

nicios, ca proprietarul să verse de o dată cuantu- 

mul cuvenit lui, fie la început, fie la terminarea 

operaţiunilor, ci în anumite rate ,în avansuri anuale 

anticipate în cursul timpului, cât dureză lucrarea 

operei ; sai chiar, pe o durată, de timp mai înde- 

lungată, spre a se face mai putin simţitore greu- 

tatea de a plăti cuantumul Cadastrului. Ast-fel, sar- 

cina, devine puţin simţibilă, atât pentru marii pro- 

prietari, cât si pentru -micii proprietari. 

$. 25. Partea de cheltueli ce încumbă Statului. 

Partea de căpetenie ce incumbă guvernului, este 

mai cu. sâmă INIŢITIAVA lucrărei Cadastrului. 

Şi acestă inițiativă a guvernului se impune as- 

tădi, nu numai cum am vădut, fiind-că, singur regimul 

cadastral este menit a da avântul dorit economiei 

naţionale, ci încă, şi fiind-că el singur pote asigura 

buna, administraţiune a bunurilor pământesci ale Sta- 

tului; căci sciut este de totă, precum am arătat în alt 

studiti!), că administraţiunea cea mai inteligentă nu va 

putea face să valoreze cum se cuvine proprietățile 

Statului, fără oglindirea lor şi fără linistita posesiune. 

Şi asemenea sciut este de totă că, desi de la organi- 

sarea Ministerului de Domenii s'ati cheltuit până adi 

peste cinci milione?) numai cu lucrări de figurare şi 

cu hotărnicirea proprietăților Statului, si alte atâtea 

miline cu sustinerea proceselor de revendicări ru- 

rale, — totuşi administratiunea Domeniilor nu are 

pentru nici una din proprietăți o lucrare în conditiuni 

  

1) Analele Acad..Sec. Sc. Sexia II, T. XXIII: a 

2) Mai mult de întreit de cât a trebuit administraţiunii militare pen- 

tru a executa ridicarea topografică pe trei din patru părţi din ţară.
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îndestulătore : ca figurare pământescă, ca hotărnicie 
de posesiune, ca delimitare de. culturi sati parcelare 
în loturi de cedat sătenilor! 

Astă-di chiar, când a trecut abia 20 de ani delare- 
gularea proprietătei în Dobrogea, Ministerul de Do- 
menii se găsesce nevoit a cheltui din noi sume colo- 
sale pentru o nouă delimitare a proprietăţii rurale în 
acestă parte a României, delimitare care, ca şi cea 
precedentă, va fi efemeră, fiind lipsită de autoritatea, 
cadastrală. 

Nu mai puţin ni sunt cunoscute tutulora şi marile 
cheltueli ce Statul le face cu stabilirea rolurilor de 
contribuţiuni fonciare prin operaţiunile actuale ale 
recensemintelor periodice. 

Serviciul de contribuţiuni directe al Ministerului de 
Finanţe ne asigură: „că stabilirea rolurilor de con- 
„tribuţiuni fonciare imobiliare pentru  periodul 
»1896—1901 a costat, numai pe Ministerul de FPi- 
„nance însemnata sumă de 400.000 lei“. 

Şi dacă se consideră si concursul dat de comune 
şi de judeţe, precum si cheltuelile născute prin con- 
statările ivite, rămâne neîndoelnic, că recens&mîntul 
din 1895 a costat tara peste o jumetate de milion ! 

Acestă cheltuială de peste o jumătate de milion, 
conform legei din 1893, se impune terei periodic, la 
fie-care cinci ani, pentru operațiuni de recens&mînt, 
cari, în sine, nu asigură nimic stabil şi nimic equi- 
tabil: nici dreptul fiscului, nici îndatorirea con- 
tribuabililor ; ci în realitate, servesce aprope nu- 
mail pentru sporirea periodică a nemulțumirilor din 
partea tutulora. 

Ei bine, Cadastrul scutesce ţtra de risipa periodică 
a unei jumătăţi de milion, si asigură, cu certitudine şi echitate, drepturile fiscului şi îndatoririle contribua- 
bililor, spre mulţumirea, tutulora. 

Ministerul de Finanţe, fiind direct interesat, ast- fel, în stabilirea Cadastrului, lui "! se cuvine, în prima
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linie, sarcina de a asigura facerea Cadastrului Ro- 
mâniei, venind în ajutor : 

a) Mai întâi, pentru operațiunile de evaluări fon- 

ciare, cu cei 400.000 lei, pe cari, conform legei din 

1893, are a-i cheltui din cinci în cinci ani cu recens€- 

mâîntul fonciar, pentru un period quinquenar; 

b) In urmă, cu Administraţia de contribuţiuni di- 

recte, lăsând, în sarcina sa, aceste operatiuni de eva- 

luări fonciare cadastrale; 
c) Si în fine, scutind totalitatea operaţiunilor 

cadastrale de cheltuelile fiscale ale timbrelor şi înre_ 

gistrărei. 

Cadastrul, prin natura sa economică, intră, din 

mai multe puncte de vedere, si în atribuţiunile Mi- 

nisterului de Agricultură, Industrie, Comerciă şi 

Domenii, care trebue să exercite, în cel mai înalt 

grad, solicitudinea sa pentru ducerea la îndeplinire, - 

cât mai în grabă, a acestei lucrări fundamentale. 

In fapt, acestui Minister sunt în special încredin- 

tate interesele agriculturei, comerciului şi ale avuţiei 

miniere a ţărei; el are sarcina de a înlesni tran- 

sactiunile comerciale, menite a spori economia na- 

ţională şi de a protege cultura agricolă si exploa- 

tările miniere, destinate a spori valorea pământului. 

Dar este stiut tutulora, că un păment bine delimitat 

are mai multă valore, decât dacă este lăsat expus 

rapacităţii vecinilor ; că transacțiunile comerciale, 

menite de a spori economia naţională, nu pot lua 

desvoltarea lor dorită, dacă nu le vine în ajutor 

proprietatea imobiliară cu creditul incontestat al 

cualităţei ipotecare; că întreprinderile, exploată- 

rile miniere şi de totă natura, destinate de a spori 

valorea pământului, nu pot prospera, dacă proprle- 

tatea, este lipsită de figuratul pământului: SI Că, în 

fine, cedarea în loturi a proprietăţilor Statului la
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şăteni nu se pote face fără a se avea tot-d'a-una în 
vedere planul figurativ al proprietăţei. 

Afară de acesta, la Ministerul de Domenii este 
aşedat Serviciul Statisticei Generale a ţtrei cu 
privire la agricultură. Cadastrul însă este baza esen- 
tială a acestor lucrări de mare utilitate ; el arată 
exacta întindere a terenurilor cultivate si a divisiuni- 
lor lor, după natura culturilor; el dă, mijlocul de a 
compara — în vederea unui interes de propăşire eco- 
nomică naţională — succesul şi importanţa, diverselor 
grade de îmbunătăţire, ce se pot dobândi ; el înles- 
nesce soluţiunea, problemelor relative la alimentaţi- 
unea publică, la, produsul real al recoltelor, la divi- 
siunea proprietăților, la forţa productivă a pămân- 
turilor şi la influenta diferitelor cauze cari lucreză, 
asupra proprietățtei imobiliare, si în special asupra, 
agriculturei. | 

Sub aceste raporturi, datoria Ministerului de Do- 
menii este: nu numai de a ajuta realisarea, urgentă 
a Cadastrului ţărei, dar încă de a pune la cale tâte 
mesurile menite a da resultatele salutarii, pe cari 
este în drept a le astepta industria, comerciul şi agri- 
cultura. | 

Ast-fel Ministerul de Domenii, afară de cuantu- 
mul ca proprietar imobiliar, se cuvine să vină în a-. 
Jutorul facerei Cadastrului țărei pe fie-care an până 
la facerea Cadastrului: 

a) Cu prevederile budgetare, pentru lucrările de ase- 
menea, natură şi pentru întreținerea biuroului hotărni- 
„ciilor şi delimitărilor, care birou nu va maj avea 
răţiunea să, existe, de 6re-ce hotărniciele şi delimi- 
tările domenielor Statului se vor putea face de că- 
tre serviciul technic cadastral, ori când trebuinţa 
va cere, si independent, pe ori-ce regiune a ţărei, 
fără ca acestea să influenţeze ceva mersul reulat 
al lucrărei Cadastrului ţării ; o
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b) cu cheltuelile generale „pentru împlinirea lu- 
„crărilor de 'constatare â bunurilor, ce sunt a se 
„pune în vândare, cheltueli de evaluări, chărtă, copii 
„de pe planuri de la Institutul Geografic şi lucrări 
„de hotărnicie“ ; si în fine, _ 

ec) se cuvine de a îndemna şi a încuraja pe pro- 
prietari, ca să contribuiască şi dânşii la. facerea, 
Cadastrului; se mai. cuvine a veni în ajutorul celor 
lipsiti de mijloce cu lemnele şi piatra de pe domeniile 
Statului cari vor fi necesare pentru semnalele ce au 
să facă evidente limitele proprietăţilor lor, şi cu altele 
ce vor trebui lucrărilor cadastrale. 

- De altă parte, este de observat că de 6re-ce Cadas- 
trul este o oglindare fidelă a proprietătei imobiliare 
în figurarea si în avutţia sa, apoi Ministerul de În- 

terne va, găsi într'însul elemente utile, ce privesc or- 

dinea publică interidră; iar Ministerului de Lucrări 

Publice, un auxiliar preţios pentru al călăuzi, cu 

certitudine, în deschiderea, de comunicaţiuni, în proec- 

tele de exproprieri, precum şi în modul d'a stabili 

Charta de comunicaţiuni a ţărei. 

Se cuvine ast-fel, ca si aceste Administraţiuni de 

Stat să contribue la facerea Cadastrului ţerei, 

precum urmeză: 
„Ministerul de Interne, făcând gratuit corespon- 

denţa telegrafo-postală a Serviciului Cadastral si 

viindu-i în ajutor cu atelierele penitenciarilor, întru 

cât ele pot executa: cartonagiul documentelor ca- 

dastrale, lucrarea semnelor pentru stabilirea limi- 

telor proprietăţilor pe teren şi reparatiuni de ins- 

trumente cadastrale ; 
lar Ministerul de Lucrări Publice, afară de cu- 

antumul ea proprietar al căilor de comunicaţii, se 

cuvine a face gratuit transportul pe căile ferate al 

personalului, al instrumentelor şi al materialului 

cadastral de totă natura.
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In fine, dacă se mai ţine semă şi de aventul cu care 
Națiunea si guvernul aii adus şi nu ?nceteză de a 
aduce în continuu şi cu un zel laudabil diferite trans- 

formări fericite, ce sunt menite a face cu o di 
„mai înainte, ca acest binecuvintat pământ să fie demn 
de legitimele aspiraţiuni ale tutulor Românilor, 
atunci die, nu ne putem refuza evidenţei că, fatal- 

mente Charta României, iucrată la Institutul Geogra- 
fie al armatei, în curând va înceta de a măi repre- 
senta o imagine fidelă a terenului si a lucrurilor. 

Pentru a înlătura acest grav inconvenient este 
o datorie de interes capital, ca Administratia r&s- 
boiului să profite de facerea Cadastrului, pentru a 
revisui Charta ţerei, acest instrument esenţial şi 
atât de util apărărei naţionale. 

De altă parte, cum a recunoscut şi cormisiunea 
cadastrală din Francia, există o conexiune strânsă 

între Cadastru si Charta țerei, conexiune care se 
impune ca o primă necesitate !). 

Acestă conexiune, întocmai ca si revisuirea în 
scopul de a conserva Charta ţărei, nu pote fi în- 
credinţată în mâini care să fie streine de armată. De 

aceia se cuvine, ca operaţiunile technice cadastrale 

să, se încredinteze autorilor Chartei ţării : prin urmare 
Serviciului Geografic al armatei, cu însărcinarea, de 
a revisui si Charta țărei; adică, de a întroduce, pe 

Charta ţărei schimbările ce natura si mâna omului 

aduc pe teren, cu privire: la căile de comunicatiune, ca- 
naluri şi cursuri de apă, localități populate şi sta- 
bilimente isolate, divisiunile şi natura culturilor, di- 
formităţile naturale si artificiale ale solului; cu un 

cuvânt, de a reintineri Charta ţărei, introducând modi- 
ficările ce s'aii produs pe suprafata solului de la. epoca 
de când s'a efectuat ridicarea, pe teren a Chartei tării. 

Acestă revisuire a Chartei, ca si lucrarea Ca- 

1) Vezi nota citată la pag. 11.
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dastrului, nu pot fi executate convenabil prin an- 

treprise sait prin serviciuri civile ; ast-fel de sistem, 

dacă s'ar pune în acţiune — fie pentru revisuirea 

Chartei, fie pentru facerea Cadastrului ţerei, — nu 

se va putea concilia, mai cu semă, cu diseiplina.ri- 

gurâsă ce e indispensabilă în asemenea lucrări mult 

delicate si de lungă durată. Si apoi, nu e bine ase 

da gratuit ocasiune străinilor de a cunosce şi studia 

tera si positiunile ei naturale de apărare. NE 

$. 26. Partea de cheltueli ce incumbă 

Comunelor şi Judeţelor. 

Cadastrul ţărei,— după cum am văzut până acum— 

nu este numai un instrument de supremă utilitate 

pentru a asigura prosperitatea economică : privată, 

si naţională; el este încă, şi un instrument emina- 

mente de ordine si de administraţie publică. Co- 

muna şi Judeţul, mai cu semă, vor găsi în Cadastru 

elemente preţiose pentru a progresa, către idealul 

unei administrații legale fericite; ele vor avea. un 

instrument de prima necesitate spre: a cunosce, te: 

ritoriul administraţiunii lor, si un auxiliar indispen- 

sabil pentru înalta lor misiune, de a asigura or- 

dinea, şi prosperitatea, economică locală. Se cuvine 

deci ca atât Comuna cât si Județul să concurgă 

de asemenea la facerea Cadastrului t&rei, cu un 

cuantum 6re-care, socotit : pentru costul -operațiu- 

nilor de ridicare a comunicaţiunilor ce le apartin, 

şi de delimitare administrativă a teritoriului co- 

munei, plăsei şi Județului. 

Ar fi nemerit chiar să se profite de acestă ocasiune, 

pentru a se dota divisiunile administrative actuale 

(judete, plăşi si comune), cu perimetre mai rationale. 

Se cuvine ca limitele teritoriale administrative 

ale ţărei — Judete, plăși şi comune —să fie definite 

8



114 
  

prin limite naturale (cursuri de apă, creste, dru- 
muri, canale, etc.) sai, cel puţin, prin linii despărţi- 
tore de unităţi de proprietate, fie-care formând un tot 
de o formă geometrică mai regulată. De asemenea, 
se va căuta ca reşedinţa teritorială administrativă 
respectivă să se găsescă, atât cât e posibil, mai 
la centrul teritoriului administrativ. 

Se dobândesc, ast-fel, avantage -reale pentru toti 
şi din tote privirile: pentru administraţie, pentru mo- 
bilisarea militară, ca şi pentru interesele locuitorilor. 

Ş. 27. Iniţiativa lucrărei Cadastrului României. 

Tote Statele cari si-a terminat Cadastrul lor, 
precum şi acelea cari astă-di lucreză la” refacerea, 
lui, ai admis în principiu, ca măsură prealabilă, 
participarea proporțională la cheltueli după cum sa 
ar&tat mai sus; adică: 

Delimitarea proprietăţilor imobiliare să se tacă . 
cu cheltuiala proprietarilor ; 

Delimitările teritoriale administrative să rămână 
în sarcina comunelor şi judeţelor ; 

Legitimarea dreptului de proprietate să se sta- 
tueze de către instanțele judiciare locale: 

Stabilirea rolurilor de contributiuni imobiliare 
să se facă de către Administraţiunea de contribu- 
tiuni directe ; 

Iniţiativa lucrărei însă, pretutindenea a apartinut 
exclusiv Guvernului. 

Dacă se consideră faptul: că, nici până astă-di, — 
dup patrudeci de ani trecuti — încă nu sa dat ur- 
marea datorită, legii din 1864, de a delimita în mod 
legal parcelele de pământuri cedate la sute de mii 
din foştii clăcași; şi dacă se consideră încă si râvna, 
ce se pune din tote părțile de a parcela încă pro- 
prietatea pentru a împroprietări pe totă sătenii;
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apoi atunci, fată de acestă imensă parcelare, tot 

crescândă, a proprietăţii mari, suntem în drept a 

ne întreba, dacă nu va trebui să dăm şi Justiţiei 

înlesnirea de a putea înfrâna intenţiunea criminală 

de cotropire a bunurilor imobiliare, ce cu timpul 

ar putea aduce, inevitabil, nenorociri naţionale te- 

ribile, capabile a sdruneina din temelii tot regimul 

salutar al proprietăţii imobiliare. | 

Este de datoria Guvernului a înlătura - pericolul 

ce ne ameninţă, luând initiativa pentru facerea Ca- 

dastrului si de a înlesni înfiintarea lui, în unele ca- 

suri, chiar de a o face 'obligatorie, imprimând deli- 

mitărilor de proprietate un caracter sacral, care pe 

de oparte să pună o limită cupiditătei îndrăsnețe, 

iar pe de altă parte, să asigure, prin Cadastru, 

bine-facerile de care este în drept a se bucura pro- 

prietatea imobiliară. | 

Ast-fel, dacă Statul ar suporta, singur, la început, 

cheltuelile pentru o regiune anumită, lucrarea Ca- 

dastrului României ar fi, nu numai îndeplinirea unei 

necesităţi pentru eră, dar si un beneficii real pentru 

fisc, care va, putea să percepă, în urmă, pe lângă 

costul operaţiunilor, şi procentul cuvenit deosebit de 

cuantumul lucrărilor cadastrale şi taxele cuvenite 

pentru dobândirea Actului Cadastral respectiv al 

proprietății imobiliare. |
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$. 29. Incheiere. 

Cum vedem Cadastrul României, trebuesce con- 
siderat de sus, nu ca domeniul privat al cutărei 
sai al cutărei administrații, nici ca o lucrare de 
inițiativă comunală sau judetenă, ori ca o lucrare 
de câti-va ani, ci ca o operă naţională de prima 
utilitate, la care trebue să colaborăm cu toţii pen- 

tru vecie, la elaborarea. şi conservarea lui în de- 
cursul anilor. Tote serviciile publice — Guvernul, 
Armata, Justiţia, Județul, Comuna — si toti 6me- 
nii iubitori de binele tării — proprietarii si bărbații 
competenţi— pot şi trebue a-i da concursul lor, 
subordonând preocupaţiunile lor particulare, la bi- 
nele public, şi interesul lor personal la interesul 
general. Mai cu semă aici e casul de a dice cum 
dicea Napoleon, la unul din locotenentii săi nerăb- 

dător a se pune în vadă: „Sur ce champ de ba- 
taille, il y a de la gloire pour tout le monde!“ 

Trebuesce ca toți: Statul, Judeţele, Comunele, 
Proprietarii si Armata chiar, să contribue pentru 
lucrarea Cadastrului României, fie-care după pute- 
rea lor şi interesul respectiv; adică cum urmeză: 

Proprietarii, plătind pentru delumitarea technică 
a proprietăţii o sumă fixă socotită pe unitate de 
suprafaţă, si pentru a limita pe teren delimita- 
rea legală a proprietăţii, prin semne evidente ne- 
peritore, sub direcţiunea serviciului technie al Ca- 
dastrului; 

Județele şi Comunele, plătind cheltuelile pentru 
delimitarea technică a teritoriului dividiunilor ad- 
ministrative — judeţ, plasă si comună — fie-care 
întru cât îl privesce, cu o sumă fixă socotită pe 
unitatea liniară; si a face delimitarea evidentă, 
pe teren, în mod neperitor, prin semne speciale a-
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sedate sub direcţia Serviciului technic al Cadas- 

trului Î); | 
Şi fie-care plătind în urmă deosebit o parte cuve- 

nită pentru executarea celor-lalte operatiuni cada- 

strale şi dobândirea Actului Cadastral respectiv al 

proprietății imobiliare ; . 

ară Statul, a oferi concursul s&ii bănesc şi cu 

personal. 
Partea bănescă, după cum sa specificat în $ 

precedent, conţine cheltuelile ce ”] privesc ca pro- 

prietar de imobile, si cheltuelile, ce diferite ad- 

ministratiuni de Stat sunt nevoite acum a le face 

anual, pentru a. satisface temporal ore-cum intere- 

sele publice, care țin de cunostinta Cadastrului terei. 

In ce privesce personalul cu care Statul se cu- 

vine a coniribui la lucrarea Cadastrului ţerei, :a- 

cesta se compune din: 

|. Judecătoriele de pace, cari aii să statueze în 

mod legal asupra contestărilor de vecinătate ivite 

între proprietăţi, legitimând dreptul de proprietate 

şi de ipotecă în parte, pentru fie-care imobil, si 

carl ai a întocmi, ast-fel, Archiva de delimitări 

legale a proprietăței imobiliare locale ; 

2. Administrațiunea militară va avea să facă, 

pentru. acestă, operă de interes general sacrificiul 

ce a făcut şi pentru lucrarea Chartei ţerei; adică, 

să vină în ajutor facerei Cadastrului cu Institutul 

Geografic al armatei, cu materialul technic si cu 

personalul de operatori şi ajutorele acestora pentru 

operaţiunile technice cadastrale ; 
3. Ministerul de Domenii, prin Serviciul Dome- 

1) „Les bornes (repăres) de ces subdivisions administratives devront 

&tre en nombre tel qu'on puisse, en les utillisant comme points de 

repere, râtablir, en cas de besoin, par des mesurages simples et ra- 

pides, les limites de tous les ilots de propriâte“ — (Reglementarea 

pentru refacerea Cadastrului în Francia).
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nial, ca să elaboreze şi să întreţină în curent Car- 

tea Mare a proprietăței imobiliare a ţerei. (Actul 
cadastral al proprietăței imobiliare a țărei) ; 

4. lară Ministerul de Finance, prin Serviciul de 
contribuțiuni directe, să facă evaluarea fonciară 

a proprietăților si să, stabilescă Rolurile de con- 

tribuțiuni fonciare. 
5. Şi în fine, Tribunalele locale cari ai sarcina 

a instrumenta şi a statua asupra transactiunilor şi 
sarcinelor de totă natura a proprietăţii imobiliare 
şi să dea autentificarea legală cuvenită. 

Actul cadastral al proprietătei se va libera au- 
tentificat de Ministerul de Domenii, cu presentarea 
chitanţei de achitare faţă de fisc a cuantumului de 

cheltueli hotărît, în parte, pentru fie-care proprie- 
tate imobiliară ; 

lară reproducerile în copii ale originalelor cadas- 
trale amintite la Ş$Ş 11 si 12, vor rămâne în sar- 
cina celor interesati. .



VII. 

PERSONALUL SERVICIULUI CADASTRAL. 

$. 29. Direcţia Generală. 

Am vă&dut, că lucrarea Cadastrului tării cere 

concursul unui personal de operatori grupați ast-fel : 

Sindicate de proprietari, 

Judecătoriele de pace, 

Tribunalele locale, 

Institutul Geografic al armatei, 

Administraţia de contribuţiuni directe a Statului. 

Pentru menţinerea armoniei indispensabile acestei 

diversității de organe însărcinate cu elaborarea Ca- 

dastrului ţării, este necesar, întru cât privesce le- 

gătura intimă & operatiunilor cadastrale, ca tota- 

litatea acestor serviciuri să fie sub o directiune și 

ocrotire superioră. 

De re-ce însă, după cum am vedut, Cadastrul 

țării, prin natura sa, se găsesce legat mai cu semă, 

cu multiplele atribuțiuni ale Ministerului Agriculturei, 

Industriei, Comerciului şi Domeniilor, resultă că lu- 

crările cadastrale trebue să se bucure în cel mai 

înalt grad de solicitudinea acestui înalt corp de Stat.
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De aceea, Direcţiunea generală a serviciurilor 

însărcinate cu facerea şi conservarea Cadastrului 

tării, se cuvine mai cu semă Ministerului Agricul- - 
turei, Industriei, Comerciului si Domeniilor întru 
cât privesce a asigura: 

Armonia indispensabilă între serviciurile ca- 
dastrale ; 

Legttura technică în diversitatea operațiunilor 
cadastrale ; si ” 
Indrumarea regulată a lucrărilor de executarea 

şi conşervarea Cadastrului. 

Afară de acestă înaltă solicitudine a Ministerului 
Domeniilor, asupra totalităţilor serviciurilor cadas- 
trale, direcția şi supravegherea imediată a fie- 
cărui serviciu, în sfera activităţii sale, r&mâne în 
sarcina Ministerului respectiv, de care depinde ser- 
viciul, si tot lui "i incumbă si îndatorirea de a sa- 

tisface trebuințtele serviciului. 

$. 30. Sindicatul de proprietari. 

In tote Statele, unde de o-dată cu facerea Cadas- 
trului s'a executat şi delimitarea legală a proprie- 
tăților, at fost însărcinate Comisiunii saă Sindi- 

cate delegate de proprietari, ca să cerceteze la faţa 
locului contestările ivite şi să represente proprie- 
tatea imobiliară locală în tote împrejurările, când 
trebueşce a interveni în, interesul comun; adesea, 
s'au dat acestor comisiuni puteri ilimitate, si câte 
odată chiar drepturile de arbitri de împăciuire în 
urma conventiunilor speciale făcute între proprie- 
tari, pentru delimitarea proprietăţilor lor. 

Credem că o asemenea comisiune, — chiar dacă 
nu i s'ar acorda puteri discreționale -— prin faptul 
numai, că ea are de a cerceta prealabil la faţa, lo- 

a
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cului posesiunea şi actele de proprietate, ea devine 

un factor capital, nu numai cu privire la accelerarea 

lucrărei Cadastrului, dară şi în interesul bine in- 

teles al proprietarilor, cari nu pot interveni, mereu, 

personal, pe calea judiciară, pentru a susţine drep- 

turile si interesele lor. - 

Neindoelnic, membrii acestei comisiuni pot fi aleşi 

prin sufragiul individual al proprietarilor. Acest mod 

insă, faţă cu împrejurarea că o mare parte a teritoriu- 

lui, la noi, se află parcelată în mici loturi, nwmi 

pare conform raţiunei si regulelor de echitate şi 

de o egalitate întelept aplicată; şi anume, pentru 

cuvântul că, în acest cas, se pote întâmpla, ca mi- 

cele interese, representate prin micele proprietăţi, 

să se găsescă în majoritate, şi ast-fel să impună 

legi marilor interese, representate prin minoritatea 

marilor proprietari. 
Aceiasi ratiune ne face a nu admite nici sufragiul 

proportional cu importanţa proprietăţilor ; căci, pre- 

cum adesea se întâmplă, două sau trei persone po- 

sedă, aprâpe totalitatea teritoriului unei comune, pe 

când restul este proprietatea majoritătei locuitorilor, 

fie-care eu o părticică de lot; de aci va resulta: că 

o prea mică minoritate va face lege la veritabila, 

majoritate a locuitorilor. | 

Pentru a concilia, ast-fel, tote interesele si a în- 

lătura tote aceste neajunsuri, este de .dorit a se 

regula greutaiea sufragiului ast-fel ca: Sindicatul 

de proprietari să represinte în mod echitabil: proprie- 

tatea mare, proprietatea mijlocie si proprietatea mică. 

Sindicatul va fi tot de-auna presidat de un ma- 

gistrat delegat al jurisdictiunei respective, asistat 

de Primarul local sati de un delegat al acestuia, şi 

ajutat de unul sai mai multi operatori technică, însăr- 

cinaţi cu partea. technică a operatiunilor de delimitare”). 

  

1) Legea de la 17 Martie 1898 -pentru revizuirea Cadastrului Fran- 

ciei stabilesce. în acâstă privinţă cum urmeză : .
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Sindicatul opereză cum s'a dis mai sus; el cerce- 

teză contestările si actele de proprietate, pentru fie- 

care proprietate în parte ; le controleză pe teren la tre- 

buinţă, şi stabilesce posesiunea legală a fie-căruia; 

privigheză lucrarea de delimitare primesce tote plân- 

gerile şi reclamatiile şi le dă urmarea cuvenită. 

Ajută chiar şi actiunea ulteridră a judecătorului de 

pace, în mijlocirea sa de conciliare. 

Neiînţelegerile de delimitare pentru proprietățile 

membrilor sindicatului vor fi cercetate de către un 

sindicat din apropiere, care se va alege prin sorti. 

$. 31. Judecătoria de pace şi Tribunalele locale. 

Judecătoria de pace, ca instanţă judecătorescă, 

indreptătită mai mult a rsconcilia de cât de a ju- 

deca conform disposiţiunilor codicelui, ne pare cea 

mai proprie pentru a da accelerarea, dorită legitimă- 

rii delimitărei legale a proprietăţii imobiliare. 

De altă parte, în casul când justitia ar fi nevoită 

să facă o descindere locală, judecătorul de pace 

local o va putea face cu înlesnire şi fără cheltueli 

mari pentru părţi. 
Nu mai puţin decisiv, în acestă privinţă, este si 

faptul, că judecătoria de pace fiind locală, în apro- 

„Art. 4. La commission de delimitation ou de bornage comprendra : 

„IL. Le maire ou son del&gue pris dans le conseil municipal, president, 

„2. Huit proprietaires de la commune, dont au moins deux forains, 

„nommeâs ă la majorite relative par les suffiages des contribuables 

„inscrits ă la matrice cadastrale ou de leurs mandataires, election 

„restant, en ce qui conceme le mode de scrutin et les reclamations, 

„Ssoumise aux regles fixes par la loi du 5 avril 1881 sur Vorganisation. 
„muncipale. 

„3. Un suppleant du Juge de paix ou un notaire du canton dâsign& 
„par le prsfet. 

„t. Un agent de administration des contributions directes et du ca- 

„dastre,: designe par le directeur local, secretaire. 

„La commision poura s'adjoindre un geomâtre avec voix deliberative“.
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piere si la îndemână comunităţii proprietarilor unei 

regiuni, aceştia vor fi scutită de cheltuelile enorme 

ce se cer cu transportul şi şederea lor în capitalele 

judetelor, unde se găsesc tribunale. 

Pentru acest sfârşit însă -trebuesc, ca judecăto- 

viile de pace din regiunile unde se execută lucrările 

de Cadastru, să se sporescă cu un personal timpo- 

ral, în raport cu necesităţile lucrărilor, si mai cu 

semă, să se acorde, printr'o lege specială, dreptul 

de a judeca şi hotări de urgenţă în acestă privintă. 

Judecătoria de pace opereză, după cum s'a dis 

mai sus, si în puterea unei legi cadastrale speciale, 

care va trebui să'i acorde calitatea în acest scop; 

si mai cu semă să recunoscă cercetărilor cadastrale 

drepturile de prioritate şi de urgentă. 

$. 32. Administraţia contribuţiunilor directe. 

Evaluarea veniturilor proprietăţilor imobiliare, 

irebuind a servi de basă pentru stabilirea rolurilor 

de contribuțiuni fonciare, ambele aceste operatiuni 

trebuesc efectuate, ca şi până acuma, sub directia. 

mediată a Ministerului de Finance, prin îngrijirea 

Administraţiunei contribuţiunilor directe. | 

Aceste operaţiuni fonciare si fiscale, putend fi ba- 

sate pe determinări cadastrale— planuri de figurare 

a proprietății —si pe tablouri statistice de natura 

solului si a culturilor, tinute în curent—di cu di—, 

este învederat că pot înlătura, în interesul liniscei 

Statului şi al proprietarilor, tote nemultumirile, la, 

care dai naşcere procedările actuale de stabilire a 

contributiunilor directe. 

Legea pentru constatarea, şi perceperea contribu- 

ţiunilor directe din 1893, precum si instrucţiunile 

ministeriale referitore, vor fi călăuze îndestulătore 

în acestă privință şi cu privire la constituirea co- 

misiunilor fiscale precum şi la modul de a opera.
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$. 33. Institutul Geografic al. armatei. 

Cuvântul invocat mai: sus la Ş 25, că odată cu 
facerea Cadastrului, se va revidui și Charta Ro- 
mâniei, ar fi îndestulător peiitru a arăta trebuința, 
ca operațiunile technice ale Cadastrului să fie e- 

xecutate de Institutul Geografic al Armatei, care 
a lucrat si Charta t&rei. Refacerea, ca şi facerea 

acestei Chărti — instrument eminamente util apără- 
vei naţionale—nu pot fi încredințate în mâni streine 
de armată. 'Totusi, spre a nu fi bănuit, că ved lu- 
ceruri bune numai acolo unde sunt sabia şi uniforma, 
mă cred dator a expune aici si alte consideraţi- 

uni, cari, după noi, militeză nu mai puţin în fav6- 
rea acestei propuneri. 

Printr”o judiciosă aplicare a principiului de con- 
centrări periodice la reşedinta teritorială a coman- 
danţilor companielor de miliții pentru instructia 6me- 
nilor aflati la, vetrele lor; si mai cu semă, prin o 

judicisă aplicare a principiului de a se spori tre- 
cerea, temporală în cadrele permanente a tinerilor 
apti de serviciul militar, — Ministerul de r&sboii pote 
să realizeze, în mod îndestulător, principiul de a 
forma soldaţi din toti cetățenii valizi cari, conform 
legei, sunt obligati la serviciul militar de la vârsta 
de 21---46 ani; dar Ministerul nu are nici un mij- 
loc direct si stabil, cum cere trebuința, pentru a 
forma oficeri, destinați pentru conducerea, reservei 
şi a celor-Palte elemente ale puterei armate a ţării. 
De altmintrelea, nici un Stat, ori cât de avut ar fi, 
nu pote, prin mijloce directe, să întreţină în stare 
permanentă atâţia oficeri de câti are nevoie, în ca- 
sul de mobilisare a întregei sale puteri armate. 

De aceea, la tâte statele, s'a recurs şi se recurge 
incontinui şi la mijloce lăturalnice, spre a asigura, 
continuitatea indispensabilă pentru instrucţia, ofice- 
rilor în număr cu mult mai mare de cât are nevoe
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armata, în timpul păcei. Aceste mijloce sunt nume- 

rose şi variate, şi mi se pare forte practic, pentru 

noi, mijlocul care are analogie cu principiul sta- 

bilit pentru formarea, contingentelor ; adică, ca ofi- 

cerul, din elementul permanent al armatei, pe mă- 

sură ce s'a instruit în meserie şi a făcut întrun 

timp determinat practica gradului la trupă, să, fie 

trecut în mod timporal întrun alt element sai ser- 

viciă, în aplicarea căruia dânsul să potă dobândi 

noui cunoscințe utile în răsboiu. 

Asemenea îndeletniciri, tot de o-dată instructive 

pentru oficer şi utile pentru ţeră, sunt, în prima 

linie, lucrarea, Chartei şi a Cadastrului î&rei, căci 

stiut este, că în r&sboiă, rolul terenului primeză 

pe tâte cele-l-alte si că nu se pote dobândi o o0- 

bicinuinţă îndestulătore pentru a cunâsce si a uti- 

liza cu folos enormele avantage ce terenul le pro- 

cură pentru luptă, de cât îndeletnicindu-se la o 

îndelungată practică; în arta: inginerului *). 

Ast-fel, dacă Ministerul de r&sboiu ar da, şi pentru 

operațiunile technice cadastrale, ca. pentru lucra- 

rea Chartei țării, personalul de operatori necesari, 

—oficeri şi grade inferidre — si fiind-că acest per- 

sonal va trebui să fie plătit din Budeetul Cada- 

strului,—se va deschide armatei gratuit ocasiunea 

fericită pentru a spori mijlâcele actuale de în- 

strucție militară, fără a se crea noi sarcini prin 

budgetul terei. 
In fapt, pe când personalul permanent, ce vă fi 

detasat timporal la lucrarea Cadastrului, se va forma 

şi se va deprinde în mod practie cu natura tere- 

nului, atât de importantă în actiunile de răsboiii ”), 

1) A se vedea Călătorii de Stat-Major de generalul C. I. Brătianu. 

2) „Un om de răsboiti nu face nică o dată nimic mare în arta sa, 

de nu va fi avut obiceiul de a putea aprecia texenul. Autori, mai 

mult sai mai puţin autorisaţi, s'aii încercat & publica în tâte statele 

opere speciale destinate a instrui militarii în arta de a aprecia tere- 

/ .
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golurile lăsate de acest personal în rândurile arma- 
tei permanente se vor ocupa prin chemări succe- 

sive si timporale a unui număr egal de oficeri şi 

grade inferidre din cele-Valte elemente ale armatei, 

nul din punctul de vedere militar. Consultarea acestor publicaţiuni, 

învederat este utilă, nu însă îndestulătâre pentru a ne forma în. meş- 

teşugul d'a îmbrăţişa cu ordine totalitatea unei zone de operaţii ;-a 

observa cu metodă totalitatea lucrurilor. Acestă dibăcie, de a apuca 
terenul cu iuţeală şi pătrundere, nu se învaţă în cărți, saii pe charte, 

ci numai printi”o aplicaţiune în arta inginerului. „La levâe et le dessin 

du terrain seul peuvent 6tre consideres comme une bonne pr&para- 

tion scientifique et pratique & Pemploi des cartes". (UNGER, Traite 

de reconnaisance militaires). 

„Il est dans le terrain une multitude de finesses (si j'ose me servir 

de ce mot) que echappent aux yeux peu exercâs. Et pourtant, ce sont 

les finesses qui exercent le plus d'infiuence sur les maneuvres. Un re- 

haussement de queiques pieds, qui sapergoit ă peine, abrite parfaite- 

ment le soldat, ou Pexpose aux ravages de Vastillerie ennemie, îl peut 
annuler son few, ou lui assurer Veftet le plus complet. Les moindres on- 
dulations suffisent pour briser les lignes de front, intercepter les points 

de vue, rompre les encadrements geometriques et la symâtrie des 6vo- 

lutions. On ne saurait imaginer combien varient les aspects des terrains 

faiblement accidentes suivant la saison, les recoltes, le labor, mâme 

suivant les effets de la lumitre. Et portant ces accidents si legexs, si 

difficiles ă saisir, peuvent annuler les meilleures dispositions et donnent 

Vavantage ă celui qui sait les appliquer. II faut avoir lev6 pendant 
longtemps pour le saisir...et avoir l'habitude de figurer ă vue, et 
mâ&me de memoire, une certaine 6tendue de pays, pour determiner ces 
tormes ci legeres, les faibles diffârences de niveau, les diverses natures 
du sol, qui aident ă distinguer sa figure“. (Le Gensral PELET, I/Btat- - 
Major). 

Şi acest ochiu militar e cu totul indispensabil Comandantului. 
„Terenul, iată marea şi singura carte a r&sboiului, şi cel ce nu scie 
să citâscă întrînsa, cată să se mulțumescă cu titlul de brav soldat, 
şi nu pote pretinde la, acela de Comandant. Cel mai însemnat obiect, 
pote, pentru aceia cari aspiră la Comandament, este Topografia“ 
(Lloyd, Mâmoires). 

La multe State din Occident nu se încredinţeză comandamente, mai 
cu semă în artilerie înainte ca oficerul să se fi aplicat îndelungat la ridi- 
cări pe teren. Răsboiul Anglo-Bur și Ruso-Japonez a dovedit cu pri- 
sosință acestă trebuinţă ca, ofcerii să aibă obicinuinţa de a aprecia 
terenul.
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pentru ai forma ast-fel: pe unii, ca soldată, în me- 

seria armelor, iar pe alţii, ca, oficeri, în conducerea 

trupei la r&sboiti *). 
Dară, partea fericită a acestei propuneri nu con- 

sistă numai în îndoitul beneficii ce-l vom ave: — 

de a revisui Charta tărei şi de a oferi gratuit un 

mijloc mai mult pentru instrucțiunea militară—dar 

încă, si de a asigura tot-o-dată luerărel Cadas- 

trului soliditatea indispensabilă ; căci, pentru o ase- 

menea colosală întreprindere, ca. şi pentru lucrarea 

Chartei țării,— unde se cere, pe lângă o precisie ri- 

gurosă în operaţiuni, şi o perfectă continuitate de 

ani îndelungaţi,— mai este cu totul indispensabilă o 

disciplină în lucrări, tot atât de rigiurosă ca si în 

ale armatei, si o desvoltare a sentimentului de da- 

torie la personalul de operatori, în acelasi grad ca 

şi la militarii de sub drapel. 
Numai gratie acestor calități particulare milita- 

rului se datoreză faptul: că Charta României este 

o oglindare fidelă a terenului si a lucrurilor; De 

altă parte, numai din lipsa acestor calitătă speciale 

militarului sa întâmplat că planurile cadastrale, 

executate până astă-di în alte State, ca si mai tote 

planurile de hotărnicii si parcelări ale Ministerului 

de Domenii, lasă în mare parte mult de dorit, chiar 

cu privire la operaţiunile technice. Anchetele făcute 

constată aceste adevăruri, în termeni destul de elo- 

centi, fără de a mai fi trebuinţă să se insiste asupra 

  

1) Ast-fel se-va asigura şi înaintarea în grad în mod legal și me- 

vitorii şi pentru oficerii de rezervă şi miliții, deveniță astăgi ele- 

mente eu totul indispensabile comandamentului militar în timp de 

văsboiă. Şi se va realisa, şi o Ore-care economie prin neplata pensiu- 

neă a celorapţi de'a fi chemaţi la tzapă sai la lucrarea cadastrului, 

Astădi mai cu semă, când să scie că de la calitatea oficerilor de- 

pinde succesul în răshoiu, bărbaţii de Stat trebue să se îngrijescă mai 

mult ca în trecut de mijlâcele proprii de a forma oficeri capabili pentru 

a conduce şi comanda diversele elemente ale puterii armate a țării.
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acestei împrejurări '). Cu -tâte acestea, nu putem 
ascunde, că în multe State s'a putut face Cadas- 
trul şi cu un personal civil şi în condițiuni perfecte, 

mai cu semă în Prusia. 
Dară cei cari s'au îndeletnicit a pătrunde rostul 

lumei din Occident, v&d că tote succesele, ca si mă- 
rirea şi puterea Statului prusian, se datoreză mai 
cu semă faptului că: 

„In Prusia un om care, dintr'un motiv Gre-care, 
n'a servit în armată, nu ajunge la nici o func- 
țiune“ 2). 

In trecut acest salutar principiu forma tăria ţării 
nostre ?) şi mândriea străbunilor noştrii) ; iară până 
la un punct 6re-care, chiar şi astă-di, acest prin- 

cipiu constitue fiinţa legislatiunei de admisibilitate 
în funcțiuni la noi; si cu tote acestea, nu putem 
de a nu recundşce adevărul, că nu în tote — mai 
cu semă în lucrările de lungă durată — si nu în 

tot-dVa-una, se vâd lănţuirea si perseverenţa indis- 

pensabilă bunului succes. Este dre acesta o con- 
secinţă naturală a nesocotinței salutarului principii 
de admisibilitate în funcțiuni, sau un efect inevita- 
bil al rostului constitutional de guvernămînt, ori în 
fine, influenţa mediului geografic în care vietuim? 

Las ondrea, soluţiunei psihologiştilor şi bărbaților 
nostri de Stat, şi voiti continua rostul cestiunei ce 
urmărim. 

1) A se vedea: Du cadastre et de la delimitation des hsritages 
par Noizet, pag. 45. Enquâtes extra-parlementaires du cadastre — 

Fascicula No. 4, precum şi publicaţia. citată de Col, Bexthaut. 

2) Adică înainte de a, se fi format în sentimentul datoriei ca fune- 
ţionar. Rappovts militaires, par le Baron Stofiel. | 

3) Cronicile ţării arată, că în vremwrile din trecut, mai cu semă 

în timpurile de vitejie şi mărire ale nemului Românesc, românul se 
destingea mai întâiii ca, oşten al ţării, înainte de a fi dregător în afa- 
cerile publice. 

4) „Primul titlu al unui tânăr» la glorie este de a se distinge, dacă 
pâte, în cariera armelor“ a qis Cicerone.
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În ultima analisă, în acestă cestiune, este de ob- 
servat faptul: că pe măsură ce pe o zonă a terei 
se termină lucrarea cadastrală, va fi nevoie ca 
aceste lucrări să fie puse sub regimul de conser- 
vare cadastrală. 

Acestă trebuinţă impune necesitatea, ca de o-dată 
cu organisarea Serviciului pentru lucrarea Ca- 
dastrului ţerei, să se prevadă si organisarea unui 

Servicii de conservare a Cadastrului ţărei, însăr- 
cinat în continui cu ţinerea în evidenţă a sehimbări- 
lor de t6tă natura aduse Cadastrului în cursul anilor. 

Ast-fel, Cadastrul ţărei este menit a veni în aju- 
torul administraţiunei militare : nu numai timporal, 
pe timpul duratei elaborărei sale, ci în permanenţă, 
pe tot timpul conservărei sale ; căci personalul technic 
al Institutului Geografie va fi continuu întrebuințat 
a aplica techniceşte pe teren si pe plane cadastrale 
schimbările legal constatate sai autentificate de 
tribunale si urmate în decursul anilor. | 

Neîndoelnie, acest ajutor permanent va fi relativ 
şi restrâns, dar va fi nu mai putin util instructiunii 

militare : căci în timpul elaborărei Cadastrului el 

va contribui. pentru a înlesni instrucțiunea. masei 

celei mari de oficeri ; si în consecinţă, în decursul 

anilor, trebuinţele armatei vor fi si ele reduse la 

minimul la care trebueşce a fi organisat Serviciul 

de conservare a Cadastrului şi a Chartei ţărei. 

Ş$. 34. Serviciul pentru conservarea Cadastrului. 

Cu deosebire, în ce priveşce Cadastrul si Charta 

țărei, trebue să ne hotărim a pune o dată capet 

obiceiului: că noi Românii construim şi edificăm cu 

înlesnire, dară nu îngrijim ca aceste lucrări să 

aibă, o durată mai îndelungată. 

Este neîndoios — cum am vădut — că față de 

transformările si progresele reale, la care vietuirea 
9
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modernă împinge proprietatea. imobiliară a terei, 

Charta si Cadastrul României, la un moment dat, 

nu mai pot representa o imagină reală a terenului 

trei şi a lucrurilor ce-compun proprietatea imobiliară. 

De aci necesitatea să se conserve Cadastrul şi 

Charta ţărei, voim-a dice, ca ambele aceste opere 

să se întrețină în curent cu tote schimbările pro- 

venite în cursul anilor: cu privire la figuratul şi 

planimetria, terenului, limitele, posesiunea şi drep- 

turile de proprietate, parcelarea si natura culturilor. 

aci trebuința, ca după completarea Cadastrului 

4&rei, să se organiseze, alături cu serviciul de con- 

servare al Chartei si un servicii pentru conser- 

varea Cadastrului, care, sub direcţia generală a 

Ministerului Agriculturei, Industriei, Comerciului şi 

Domeniilor, cum sa dis să îngrijescă, în continui, 

de întreținerea în curent a Cadastrului si a Char- 

tei ţerei. | 

Acestă conservare permanentă a Cadastrului 

consistă în tinerea planurilor cadastrale si a tit- 

lurilor cadastrale, în armonie perfectă şi conti- 

nuă cu modificările de totă natura, la care va fi 

supusă proprietatea în cursul anilor, cum s'a dis 

la $Ş. 5si îl. 
Se înţelege de sine, că aceste lucrări de con- 

servare a Cadastrului trebuese făcute cu cheltuiala, 
interesaţilor, după un tarif stabilit, si în conformi- 
tate cu statuările legale ale autorităţilor compe- 
tente: de a legitima transmisiunile şi sarcinele pro- 
prietăţei imobiliare şi de a constata moditicările de 

totă natura, la care va fi supusă proprietatea, 
imobiliară în cursul anilor.
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Ş. 35. Incheiere 

Din cele ce preced resultă: că elaborarea şi 

conservarea Cadastrului țerii cer concursul ur- 

mătorului personal: 
Sindicate de proprietari, cu delegaţiunea pentru 

cercetarea actelor de proprietate imobiliară si a 

„limitelor cuvenite; 
Judecătorii de pace, cu calitatea de a judeca 

si a statorniei dreptul de proprietate şi delimitare 

legală ; 
Institutul Geografic al armatei, însărcinat cu o- 

peratiunile technice cadastrale; 
Administraţiunea contribuţiunilor directe, pen- 

tru evaluarea fonciară a proprietăței şi stabilirea 

rolurilor de contribuţiuni fonciare; 

Tribunalele judeţene, pentru a instrumenta ali- 

nierile si transacţiunile legale imobiliare, si a face 

transcrierea legală. 
lar, pentru a menţine armonia, ce e indispensa- 

bilă în: acestă diversitate de serviciuri, se impune 

Ministerului de Agricultură, Industrie, Comercii 

-si Domenii, îndatorirea de a avea direcţiunea ge- 

nerală, întru cât priveşce legătura intimă a ope- 

rațiunilor cadastrale si asigurarea mersului regulat 

al elaborării si a conservării Cadastrului. 

Lucrarea  Cadastrului României, fiind ast-tel 

rezimată pe principiul fecund al divisiunei luoru- 

lui în specialități, se câgtigă, nu numai avantagiul 

accelerităţii lucrărei, ci încă, prin faptul că lucră- 

rile se verifică unele prin altele, se stabilesce în 

chipul acesta, şi un fel de control automatic, menit 

a asigura în acelas timp si principiul de ordine, 

care trebue a garanta calitatea operaţiunilor. 

Se întelege încă de la sine, că cu cât persona- 
-
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lul acestor serviciuri, însărcinate cu elaborarea Ca- 

dastrului ţărei, va fi mai numeros şi mai format 

în meseria lucrărilor, cu atât lucrarea Cadastrului 

țărei se va face în timp mai scurt si cu mai pu- 

țină cheltuelă. 
Trăgănirile, la tote întreprinderile, sporese mult 

cheltuelile şi prelungesc durata lucrărei.



VIII. 

VENITURI ȘI ÎNLESNIRI 
PENTRU 

ALCATUIREA CADASTRULUI ROMÂNIEI. 

Ş. 36. Descompunerea aproximativă a preţului ope- 

raţiunilor cadastrale pe unitate de măsură. 

Cheltuelile făcute cu lucrările topografice pentru 

Charta României, precum şi cele făcute pentru re- 

dactarea geometrică a planului oraşului Bucuresci, 

si în fine, cu încercările pentru ameliorarea Cada- 

strului, făcute în Francia, pot, până la ore-care 

punct, să ne dea o evaluare destul de exactă, cu 

"privire la cheltuelile ce vor necesita operațiunile 

cadastrale ale ţării, pe basa cărora se pote stabili 

un Stat de venituri cadastrale pentru plata cheltue- 

lelor ce va necesita lucrarea Cadastrului țării. 

Pentru acest sfârşit e de trebuinţă a se admite, 

în prima, linie, ipoteza unui servici cadastral con- 

stituit în mod regulat, şi a unui personal de ope- 

ratori technici, nu numai probat, ci încă, şi mai 

cu s6mă, desinteresat, însufleţit prin amorul dato- 

riei, si stimulat prin o disciplină rigurâsă, sai cu 

alte cuvinte, ca personalul de operatori technici să 

întrunâscă, calităţile speciale ale personalului mili- 

tar de la Institutul Geografic al Armatei. 

Numai sub beneficiul acestor reserve formale şi 

pe basa înlesnirilor arătate la $ 25, se pote stabili 

descompunerea prețului lucrărei Cadastrului na- 

țional, precum urmeză:
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TAB 

Despre descompunerea aproximativă a.prețului ope 

  
  

  

  

              

|. 
Cheltuiala mijlocie pe hectar de pro- 
prietate în relaţiune cu regiunea (9) 

NATURA OPERAŢIUNILOR === => 

2 Ela Ss le Bes 

sa le] ele 
a) Hotârnicirea- L. B L.B I.B. |L.B L. B. 

Limitei administrat, (4). 

Constatarea| “ie administrat ( 10 |—.05 | —.20 [—40 |—.15 
legală şi » com. publ. (7) |. [ee [eo [eee [e 

technică a: „. detaliurilor (6) |—.05 | —.05 —.10 

b) Delimitarea. 

AR Limitei administrat, (4). ,.. |... | e. o 

Stabilirea „proprietăţii. —20 | —.20 | —.20 [—.20 | —.50 

technică a:(6) » com. publ. (De e poe e. 

5 detaliarilor (5). [—.10 |[—05 |... |... [5 

c) Determinări technice generale 

| ia 10 |—0 |—40 |—a5 ri i —10 |—. —. —. —.15 

Operații geometrice | De —.10 | —.10 [20.— | 2.60 85 

Reambulări . Detaliurile terenului. ZA? ZI 15.— Z2 10 , 

topografice (9) Relieful terenului. . : * ” 

d) Determinări technice de birou. 

'Triunghiulărei. —.05 |—.10 —.15 —.10 | —.10 

Calculul 4 Poligonărei. —„10 |—.05 |—.25 —.20 ZI 

A Conţinutul suprafeţelor. | —:15 —.05 |—.25 [—.15 |—2 

e) Lucrări cartografice de birou 

ap] . ( Actului Cadastral (3). |... |... |... po o... 

Stabilirea şi 4 Buletinelor de inform. | —.05 |—.05 | —.05 |—.05 | —.10                 comunicarea | puletinelor individuale | —.05 | —.05 | =—.10 |—.05 |—.10 
£) Oheltueli generale. —10 | —.10 |—.10 |—.10 |—.15 

Total unitar. 2— | 1.—150.— 1 5—1 3— 

1. Proprietăţile rurale răzăşeşci şi acelea ale sătenilor împroprietăriți 
prin legea din 1864 şi următorele, care se stăpânesc d'avalma şi cari au, 
ast-fel, nevoe de operaţiuni technice speciale şi judiciare, pentru eșirea din 
îndivisiune. - 

2, Desfăşurarea pe o singură mapă a totalităţei proprietăţilor imobiliare, 
coprinse în o comună. 

3, Echitatea, cere, ca preţul acestui act să fie socotit în raport cu valdrea 
fonciară a proprietăţii imobiliare ; aci, s'a socotit preţul minim pentru înles- 
nirea, calculului relativ la cheltuiala totală. 

4. Prin cuvântul limita administrațivă se înţelege perimetrul comunei, 
plăşei şi judeţului. In preţul de sus, se cuprinde ridicarea geometrică, limi- 
tarea şi redacţia pe plan. 

5. Adecă : parcelele de culturi, ape curgttore şi stătătore, ete, 
6. Prin cuvântul stabilirea technică, se înţelege numai direcţiunea tech- 

nică a aşezărei stâlpului de limită, nu şi materialul ori lucrarea de stabi- 
lire, cari rămân în .comptul interesaţilor. 

w
—



135 
  

LOULNo.L 
rațiunilor cadastrale pe unitate de măsură 

  
  

  

    
    
        

      

            
  

II. IN. 

Cheltuiala mijlocie pe kil. de întindere cuvenită Cheltuiala generală pentru un 

pentru delimitări adiminis. şi comunicaţii publ, (10) exemplar imprimat 

= Titlurile Cadas. 

a „|| ES e [Planul Cadas. |lal proprietăţii (11) 

Comuna Ad-ţia judeţănă ELE al Comunei (2) 
asa | Rurale 4 

” a sg Taf. | Sup.| 
Rurală Urbană Plasă | Judeţ ZA |Uzbane| Rurale io bio h.| P 

L.B. L. B. 1 B. LB, L.B|LB. | 1, B. IL. B.|LB.|LB. 

5.— 

... 10.— 5.— 5.— 

5.— 10.— .. 5.— 5.— 

a o .. Pe ele e. [500.— | 10.— 20.—| 2.—| 5.— 

1 1 i 4 

lao |5—| 5— || 5.— |500.— 1 10.— po] 2.—| 5—                 
7. Adică: şosele comunale, judeţene, naţionale şi căi ferate. In preţul 

pentru acestea s'a socotit, nu numai ridicarea perimetrului, ci şi nivelmen- 

tul geometric al comunicaţiunei, precum şi redactarea pe plan. 

8. În preţul Poligonării de sub colâna II s'a coprins şi vidicarea, şanţu- 

vilor, şoselelor şi trotuarele de strade, precum şi nivehmentui goometric al 

acestora, şi redactarea pe plan. ” e 

9. Preţurile sunt socotite, cu privire la oraşe şi târguri, pentru xidicări 

geometrice speciale, în scopul de a constitui Planul oraşului, necesar pentru 

trebuinţele ulterisre de edilitate publică; iar cu privire la proprietăţile ru- 

rale, numai pentru reambularea vidicărilo» topografice, care s'a făcut pentru 

Charta ţărei, | i 

10. In preţurile unitare de sub acest titlu, sunt coprinse operaţiunile 

technice pe teren şi aşternerea lor, pe curat, în biurouri. | 

11. Titlul de legitimare, sarcine şi Rolul fiscal.
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Ş. 37 Descompunerea aproximativă a preţului pentru 

totalitatea operaţiunilor cadastrale. 

Dacă. vom grupa, ast-fel, la un loc, dupe cum ne 
arată tabloul precedent : 

dWoparte, cheltuiala, operatiunilor cadastrale in- 

herente proprietăţii imobiliare individuale ; 
de altă parte, cheltuelile operaţiunilor cadas- 

trale, inherente proprietăţii imobiliare publice ; 
si în fine, de altă parte, cheltuiala inherentă 

numărului de exemplare, în care trebue a se pro- 
cura interesaţilor, resultatele operaţiunilor cadas- 

trale, 
Atunci dic, va resulta, că cheltuiala pentru ope- 

rațiunile technice cadastrale se pote urca, după 
cum urmeză: 

I. Pentru fie-care proprietate imobiliară: 

al Munte si delurosă. . hectarul 2? lei 
b) SŞesuri si regiuni băltose 1 
c) Orase şi târguri . . 50 
d) Sate si cătune. . . » 5 
e) Esiri din indivisiuni . 8 

II. Pentru fie-care comună rurală : 

î) Perimetru comunal: kilometru 5 » 

£) Sosele comunale » 5» 

III. Pentru fie-care comună urbană: 

h) Perimetru comunei . . . klm. 10 , 
1) Strade urbane. „ 10, 

IV. Pentru fie-care judet: 

Ik) Perimetru de plasă . „d 
]) » „ judet . pd 
m) Sosele , 5
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_Y. Pentru Ministerul lucrărilor publice : 

n) Şoselele naţionale . . kilm. 5 lei 
0) Căi ferate . . . . - » 5» 

VI. Pentru fie-care exemplar: | 
Rur. 10 „ 

p) Planul cadastral comun [i 500 
» 

| | 2 
q) Actul cadastral! Su 101 hect. 20 > 

al proprietăţii ! Propr. urbane 5- ” % 

Date fiind aceste base, pentru preturi curente, 

„aplicate la întregimea teritorială a ţări! si la tota- 

litatea individuală interesată, vom avea: în total, 

suma de 50.847.586 lei ca venituri cadastrale, pro- . 

babil pentru executarea totalitătei operațiunilor 

cadastrale. 

Acâsta ne-o dovedesce Tabloul următor prin o 

simplă operaţiune de îmmulţire a acestor prețuri cu- 

rente, prin datele statistice respective, cu privire 

la natura, lucrurilor de cadastrat, întinderea lor li- 

niară şi de suprafaţă, precum si cu numărul de 

exemplare, în care are a se procura celor intere- 

saţi Actul si Planul cadastral de proprietate fonciară. 

1) Aceste preţuri curente sunt socotite pentru casul când lucrările 

technice ai a fi executate de Institutul Geografie al Armatei; în ca- 

sul cântrar ele trebuese 6re-cum sporite. 

In Francia, Comisiunea, însărcinată a stabili pe noui baze regimul 

cadastral actual, găseşce că revisuirea Cadastrului actual cu ingi- 

nerii civili, aplicată la totalitatea teritorială de 35.000.000 hectare 

ax cere o cheltuială de 54.000.000 lei socotită la: 
6 francă pe hectar; în care nu întră 0 fr. 30 pentru planul relie- 

fului terenului şi figuraţiunea, acestui relief pe planul de reunire. 

3 fr. 50 de bucată de proprietate, 

Iară „Legea din 17 Martie 1898 ținând la revisiunea cadastrului“, 

pentru a da îndemn iniţiativei comunale, hotărăşte şi un cuantum 

din partea Statului şi a judeţelor, cum urmeză : 

„Art, 2.— Partea Statului în cheltuiala de stabiliment şi de păstrare 

„a noului cadastru a unei comune, fixată, ţinând semă de situaţiunea . 

„financiară a comunei, nu va putea depăşi (40%) a sumei sale to- 

„tale; departamentul va contribui la cheltuială cel puţin în aceiaşi
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TABLOU No. 2 

Descompunerea aproximativă a pretului pentru totalitatea 

operaţiunilor cadastrale în România. 

      

    

      
  

  
  

    

  
    

  

  

i 2] 

Natura terenului Întinderea | BE | Produsul în Lei 
d terenului Br 

e de Fi = 
cadastrat cadastrat Parţial | General 

! Lei 

Rezi tâsă [2.300.000 hect.X 2— 4.600.000 

| o [| 95? acturosă [0.480.000 „ X 2= 6.960.000 
Ss] ” ae şesuri [8-186.000 » X  1=— 3.436.000 
= | 2 , băltâsă [1.000.000 „ X 1= 1.000.000 

2 | :2 | zone ae oraşe 10.000 „ .X 50=— 3.500.000 
22|], „, sate 1.500.000 „ X 5= 17.500.000 

AD F* | pământuri G'avalma|1:500.000 „ X 3 4.500.000 
E S - 31.496.000 

2 . 1 5= 9 Dr : ] 4.366 Ki. X 5= 21.930 

a | 3 mi Caetene | 3800 » % 5= 19.450! 
2 | 24 Căi naţ. şi vicinale 1034 X D= 58670 
Pi E Căi ferate. 2.856 „ X 5= 14.280 

„ÎStrade urbane 1.000. „XX 10=____40.000 . 
124,230 

Oraşe CO Kil. X 10= 6.040 
d Sate - 98448 „ X 5=— 492.240 
Perimetre Comunale | 196.000 „ X 5= 980.000 

administrative ) plăşi 18.624 „ X 5= 93.120 
Jadeţe * |__1L:386__X__5= 56.830 

. ae 1.628.2 
Loturi imobiliare fiscale. 8.250 

Actul cadas- , Inf.101 he. 198,859 expl. X 20 = 15.771.180 

tal și Pla- Rurale) ȘI | 555-198 „ X 2= 111039 
Urbane ....., 129.398 „ XX 5= 846.990 

nui cadastral 23 Urbana IL „ SX500= 35.500 
al propristăţii omunei ș furale. 2906 „ X 10—= 29.060 

Tota] ..,.: 50 547.586)   

  

„proporţiune ca Statul, şi ce trece peste acesta va fi procurat de 
„către comună sai de către pasticularii interesaţi. 

„In acest scop, centimele adiţionale la contribuţiunea fonciară, a, 
„proprietăţilor neconstruite vor putea fi notate, de către consiliele 
„generale, până la concurenţa unei centime (0 fr. 01) şi de către 
„consiliile municipale până la concurenţa, de cinci centime (0 fr. 05). 

„Arta 8.—Ori-ce comună, spre a fi admisă ca să profite de avan- 
ptajele prevăzute de asticolul precedent, va rebui să institue, înainte 
„de deschiderea operaţiunilor cadastrale şi în condiţiunile mai Jos 
„determinate, fie o comisiune, fie un sindicat de delimitare sait de 
„punerea semnelor de reper“.
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Cum vedem, în calculul de întocmire al venitului 

cadastral total de 50.847.586 în acest tablou), sa 

avut în vedere numai costul real al lucrărilor ca- 

dastrale stabilite la. Tabloul No 1, tinendu-se semă 

mai cu-semă de greutătile “operatiunilor technice şi 

grafice, în raport cu natura, regională a terenului ţ&- 

rii —la munte, la câmp, pe regiuni urbane — cu 

numărul loturilor cedate sătenilor de la 1864 până, 

la 1897, — cari loturi ati nevoe de o parcelare par- 

ticulară, pentru esirea, din individiunea, în care po- 

_sesorii se găsesc astădi, — precum si de numărul 

comunelor urbane şi rurale şi acela al proprietătă- 

lor superidre 'la 101 hectare asa cum se află în- 

scrise în rolurile de contributiuni fonciare. | 

Ast-fel, în calculul de venit cadastral nu s'a ţinut 

Aceste hotărâri luate în Francia pentru revisuirea Cadastrului le 

citez aci pentiu a fi cunoscute, nu şi pentru a le xecomanda ca bune. 

In Francia, cu totă stăruința bărbaţilor competinţ, nu s'a putut re- 

uşi să se adopteze sistemul xaţional pentru revisuirea cadastrului ; se 

menţine: tot vechiul sistem d'a se lăsa acestă colosală lucrare de in- 

teres general la imţiativa consilielor comunale şi judeţiene; cu tote 

că experienţa din trecut a condamnat acest sistem ca, nepraotic. Co- 

misiunea, extra-parlamentară a învederat că tot răul Cadastrului Pran- 

ciei decurge de la faptul că lucrarea şi conservarea sa a fost lă- 

sată ca să depindă de la versalitatea şi de la incertitudinea delibe- 

rărilor comunale şi judeţene pe când, trebuinţa urgentă naţională şi 

unitormitatea indispensabilă în operaţiuni, impunea îndatorirea — cum 

recomand şi ei pentru lucrarea Cadastrului României — ca totalitatea 

operaţiunilor cadastrale, să fie condusă sub direcţia şi controlul imediat 

al autorităţei centrale. 

1) 1.. Datele referitore la suprafaţa regională a țerii, cuprinse în 

acest tabloă, le datorez sârguinţei D-lor Maior Gr. Simionescu SI 

Căpitan Gr. Popescu, inginer hotarnic, cari le-ai calculat şi extras 

după documentele Geografice ale Institutului Geografic. 

2. Datele referitere la întinderea comunicaţiilor țării, le datorez 

amabilităţei. D-lui Inginer Zane, pe când era Director de serviciu 

-la Ministerul Lucrărilor Publice. , , 

In tabloul precedent, acestă statistică coprinde întinderea totală a 

comunicaţiunilor (Căi naționale, drumuri judeţene, comunale şi vi- 

cinale) până la începutul anului 1898, afară de: drumurile co- 

munaje din judeţele Ialomiţa şi Tulcea; precum ŞI căile naţionale 

din Judeţul Brăila ; date, pe care ui le-am putut avea. 

Căile vicinale, cari în totă ţara se întind pe 0 langime de 8862 

%i]. fiind întreţinute tot de Stat ca şi căile naţionale, siaă socotit la 

o l-altă cu acestea şi cuprind în totalul lor o lungime de 2800 klm.
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semă de toți factorii arătaţi la $ 24, mai cu semă, 

de numărul proprietarilor răzăseşci si al loturilor 

de terenuri acoperite şi imposabile, de întinderea 

în parte- a proprietăţei de cadastrat, de valorea si 

de venitul anual al proprietăţii imobiliare etc; fac- 

tori cari, cum s'a arătat la $ 24, trebuesc să intre 

în stabilirea cuantumului de copartagiu la facerea 

Cadastrului, în scop, nu numai pentru a se putea 

stabili în mod cu totul echitabil acest cuantum cu- 

venit proprietarului, dară dre-cum, şi în scopul de 
a mai descărea povara, pentru proprietăţile, cari 
de si ai mari întinderi, totuşi — mai cu semă în 
regiunile muntâse ale tărei—nu valoreză şi nu 
aduc venit cât o proprietate de la câmp, adesea-ori 
mult mai inferidră ca întindere si ca conţinut de 

suprafaţă acoperită. | 

Aceeaşi observaţie se cuvine a se mentiona si 

în favorea marilor proprietăți — de mii hectare — 
în raport cu micele proprietăţi, de câte-va sute hec- 
tare ; căci greutăţile operaţiunilor cadastrale — atât 

technice cât si cele de legitimare — pentru marile 
proprietăți nu se repet, pentru fie-care hectar de 
    

3. Datele referitore la lungimea stradelor oraşelor, le-am fixat 
aproximativ la :000 klm. Adresându-mă personal Primăriilor, mai 
tote "'mi-aii răspuns: „că n'a planul oraşului şi că nu cunosc în- 
tinderea stradelor lor!“ — Fapt cu totul regretabil, cu privire la ne- 
voile de edilitate publică, ! 

4. Datele referitâre la perimetru administrativ al comunelor, plă- 
şilor şi judeţelor le datorez sârguinţei Căpitanului Şiăicaru Vactor, 
care le-a calculat şi extras după documentele cartografice ale Insti- 
tutului Geografic. 

5. Datele referitore la numărul proprietăţii rurale şi urbane, de 
sub titlul loturi imobiliare fiscale, le datorez amabilităţii D-lui 
Bădulescu, pe când era Şetul Serviciului statistic în Ministerul Do- 
meniilor, 

Ast-fel, nimic nu este hasardat în acest tabloii, iar câlculul pentru 
venitul probabil ce-l va produce Cadastrul ţărei nu pâte păcătui de 
cât numai în minus, căci datele statistice ce aii servit în acest calcul 
sunt luate cu totul sub realitatea lor. 
„Profit de acâstă ocasiune, a aduce viile mulţumiri Domnilor mai sus 

citați, pentru amabilitatea cu care aă bine-voit a-mi da, concursul D-lor.
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pământ, ca pentru micele proprietăți cu întinderi de 

câte-va hectare. | 

La. Ministerul de Finance şi la Ministerul de do- 

menii însă, n'am găsit datele, indispensabile si în 

acestă privinţă, de situatie fonciară a proprietăţi- 

lor; adecă, cu privire la întinderea, valorea şi ve- 

nitul proprietăţilor imobiliare ; şi ast-tel, nevoit m'am 

găsit a mă mărgini în stabilirea costului real al 

lucrărilor cadastrale, țiindu-se s6mă mai mult de 

greutătile operațiunilor technice si grafice, în 

raport cu natura regională a terenului ţerei. 

O dată însă, partea cea mai grea şi de prima 

necesitate — costul operaţiunilor technice cadas- 

trale—fiind ast-fel stabilită, se va putea, prin o 

simplă operaţiune de proportiuni, stabili cu înlesnire 

în mod echitabil şi cuantumul cuvenit proprietarului 

—în parte pentru fie-care proprietate imobiliară—si 

în raport cu întinderea, conţinutul, valorea şi venitul 

proprietății imobiliare, de îndată ce cursul opera- 

tiunilor cadastrale ne va arâta şi acesti factori in- 

herenţi solului si valutei fonciare, în parte pentru 

fie-care proprietate imobiliară. Acestea însă nu vor 

schimba în nimic partea de căpetenie la chibzuirea 

lucrărei Cadastrului ; adică, ţifra costului real al ope- 

râţiunilor cadastrale; ele vor spori cel mult cifra 

venitului cadastral; ceea ce va fi încă în avan- 

tagiul lucrărei Cadastrului, căci atunci se va putea, 

micsora, în mod simţibil, euaniumul imposabil pro- 

prietarilor, stabilit mai sus şi la 8Ş 36 si 37. 

$. 38. Incheiere. 

Din cele ce preced resultă: că, după copartagiul 

propus şi după estimaţia statistică a întinderei terito- 

riale de cadastrat, cunoscută astă-di, se pote compta. 

pe veniturile şi înlesnirile următore, pentru lucrarea 

Cadastrului national:
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A. — Vezituri ordinare. 

a) Din partea proprietăţii imobiliare: 

1. Pentru operatiuni cadastrale lei 20.496.000 

2. Pentru Actul cadastral de pro- | 

prietate imobiliară . . . . » 1'7.534,566 

b) Din partea Comunelor : 

3. Pentru eperaţiuni cadastrale lei 12.510.110 
4. Pentru Planuri cadastrale co- 
munale . . op 64.540 

c) Din partea Judeţelor : 

5. Pentru operatiuni cadastrale 
județene si de plăşi. . . . » 169.400 

K, Din partea Ministerului de lu- 
ări Publice : 

6. Pentru căile de comunicaţie 
„ nationale si vicinale >» 58.690 

„ Pentru căile ferate. » 14.280 

e) Din partea Ministerului de 
Finânce : 

8. Pentru evaluări fonciare ale 
proprietăților . 1 

9. Pentru stabilirea voluriloi de 400.000 ) 

contribuţiuni fonciare . , 

De reportat . . . . lei 51.247.586 

  

1) Acestă sumă s'a cheltuit din partea Ministerului de Finance, în 
anul 1895, pentru stabilirea, rolurilor de contribuţiuni directe pe un 
period de 5 ani, socotit de la 1896-—1901,
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Report . . . . . lei 61.247.586 

f) Din partea Ministerului de 

Domenii : 

10.Pre- (Pentru delimitări: E 

vede- | Lei 11.040X10ani=— » 110.400 

rea % Personalul de hotarnici: 

budge- | Lei101.400X10ani=  » 1.014.000 

tară *) Total  î. . » 52.371.986 

B. — Venituri extraordinare. 

La, aceste venituri ordinare, resultate prin datele 

statistice citate si cunoscute, cu privire la numărul 

proprietăţilor imobiliare, întinderea, perimetrelor ad- 

ministrative ale divisiunilor teritoriale si întinderea 

comunicațiunilor de cadastrat, se cuvine dic, a se 

adăoga ca venituri cadastrale încă gi veniturile 

extraordinare, ce ai a resulta prin plata operatiu- 

nilor cadastrale, a căror natură si întindere ai a 

se cunâsce în cursul operatiunilor cadastrale ; si 

anume : 

Pentru ridicarea cadastrală a stradelor oraselor ; 

Pentru operaţiunile technice de esiri din indivi- 

diuni a răzesilor, a sătenilor împroprietăriți de la 

    

1) Sumele arătate aci sunt specificate în budgetul Ministerului de 

Domenii pe anul 1898, după cum urmeză : Ă 

Capitolul III. $ 1. Pentru copii de pe planuri de la, Institutul Geo- 

prafic al armatei, lucrări de hotărnicii 30.000 ei. 

Statul No. 1 Biuroul hotărniciilor şi delimitărilor 11.040 lei. 

Statul No. 1. Personalul inginerilor hotarnici 101.400 lei. 

Cu. facerea Cadastrului, aceste serviciuri nu mai aă raţiunea d'a 

exista, fiind-că operaţiunile cadastrale se pot urma şi isolat și fără 

nici un inconvenient pe regiunile, în cari sunt a se face hotărnicii 

saii loturi de vânzări. . 

Cu începerea lucrărilor cadastrale va trebui la Ministerul Dome- 

niilor un personal cu totul restrâns, ca direcție generală pentru fa- 

cerea Cadastrului; direcţie, care nu va necesita, decât câte-va zecimi 

de lei annal, iar nu 112,440 lei, cât costă anual actualul servicii de 

hotărnicii. 
!
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1864 până astă-di, si a sucoesiunilor ce se stăpâ- 
nese d'a-valma ; 

Pentru delimitarea de culturi stabile şi imposabile 
în parte; precum: livedi de pruni, păduri, exploa- 
tări miniere, ferme, bălți de pescuit, fabrici, ete. etc. 

Venitul cadastral pentru aceste operatiuni ca.- 
dastrale nu s'a putut prevedea în tabloul No. 2 
precedent, fiind-oă autorităţile respective nu posedă, 
datele statistice respective necesare în acestă pri- 
vinţă. Aceste date însă se vor avea cu siguranţă, 

în cursul operaţiunilor cadastrale; si ast-fel se pote 

compta cu certitudine : că venitul cadastral ordinar 
de 52,371,986 lei, stabilit mai sus, se va spori cu 
un venit extraordinar de cel puţin 5.000.000 lei; şi 

ast-fel, în realitate, venitul cadastral pote să se urce, 
în total, la suma de peste 60.000.000 lei. 

C. — inlesniri, 

lară ca înlesniri particulare din partea Guver- 
nului pentru lucrarea Cadastrului, se cuvine a se 
da, cum s'a arătat în „cursul acestei scrieri, după 
cum urmeză : 

a) Gratuitate sai scutiri pentru : 

1. Taxele fiscale de timbru si înregistrare, 
2, Transporturile pe căile ferate a persona- 

lului si materialului cadastral, 
d. Corespondenta telegrafo- -postală, si 
4. Lucrări în atelierele penitenciarelor si în 

acelea din secolele de arte şi meserii. 

b) Concursul autorităților : 
„Al Administraţiilor judeţene si comunale, 
„ Al Judecătorielor de pace, . 
„AL Administraţiunei de contribuţiuni directe 
din Ministerul de Finance, 

+. Al Ministerului de Domenii, 
5. Al Ministerului de Ră&sboiu, şi 
6. Al Tribunalelor locale. 

%
 
=



VĂ. 

PROIECT DE ORGANISAREA SERVICLULUĂ CRONIC 
PENTRU 

ALCATUIREA CADASTRULUI ROMANIEI PE TIMP DE DECE ANI. 

$. 39. Personalul de operatori technică. 

Cursul acestui studii ne arată că dacă se fine 

semă : . 

1. De înlesnirile materiale ce administraţiunile 

interesate pot- procura lucrărei Cadastrului ; si 

2. De ajutorele technice ce se pâte găsi în Charta 

tării, 
| 

“Dacă die, se tine semă de aceste înlesniri mate- 

riale si ajutore technice, lucrarea Cadastrului pen- 

tru întrega teră, s'ar putea completa cel mult în 

patru anl. 
Dar să ne punem în casul cel mai răi, să pre- 

supunem că administratia însărcinată cu asedarea 

regimului cadastral în teră, nu vroesce să profite 

de nici unele din aceste avantage — nici de înles- 

nirile materiale ale celor interesaţi, nici de ajuto- 

rul technic ce procură Charta tării —- ci voesce să 

facă, de la început o operă, completă, şi independentă. 

” 10
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In. acest caz chiar, cursul acestui studiu ne lasă 

să vedem, că lucrarea cadastrului nu va cere mai 

mult de câţ dece ani, adică o-dată şi jumetate mai 

mult timp de cât ar trebui pentru completarea Ca- 

dastrului în conditiunile expuse; iar ca urmare na- 

turală a acestui spor de timp în lucrări. va îi tot 

o-dată si sporul tot atât de mare al cheltuelelor. 

Să ne punem dar în casul cel mai r&u, şi să în- 

cercăm a schiţa un proiect de organizare a ele- 

mentelor principale indispensabile lucrărei Cadas- 

tirului României în curs de dece ani; adică să cer- 

cetăm care ar fi organizarea Serviciului technic si 
a Budgetului de venituri si cheltueli. 

Atunci, va fi cu totul lesne prin o simplă ope- 

rațiune de proportiuni, a se deduce la trebuintă 

aceste prevederi — de organisare technică şi bud- 

get — şi pentru casul când lucrarea cadastrului 

Sar face în conditiunile expuse în cursul acestui 

studiu, căci r&mâne învederat, că în acest din urmă 

cas, lucrările micgorându-se pe jumătate, cheltuiala 

totală se va micşora si ea pe jumâtate dacă nu si 

mai mult de jumătate de cât în casul d'întâiă. 
Ori-care insă va fi casul, Charta ţării încă ne 

va fi de un învățământ si ajutor real. 

Asa prin lucrările executate de Institutul Geogra- 

fie al Armatei, se stie: 
1. Că, în condiţiunile climatologice ale tării se 

pote compta anual pe un timp de 7 luni pentru cam- 
pania de lucru pe teren, socotit de la i Aprilie până 
la 1 Noembrie ; 

2. Că, tiindu-se semă de timpul perdut, ca dile 
de transport si .ca dile nefavorabile de lucru, în 
cursul unei campanii, se pote compta, că: 

Un operator geodez face de la 1000—2000 llm 
pătrate de triunghiulare geodesică ; 

Un operator topograf tace de la 100—300 Klm. 
pătrate de ridicare topografică ;
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Un operator geometru, face de la 500—700 Klm. 

liniare de poligonare geometrică ; 

Un operator de nivelment face de la 300—500 

Km. lin. de drumare şi niveliare geometrică. 

3. Că, aproximativ se pote socoti: 

Suprafata totală a României la 13.286.000 hect. 

Intinderea comunicațiunilor : vecinale, comunale, 

judeţene si nationale (sosele şi căi ferate) la 22.846 

Klm. liniari; 
| 

Intinderea perimetrului limitelor teritoriale ad- 

ministrative (comune, plăsi judete) la 324.046 Klm. 

liniari. 
4. Si tiindu-se încă semă de faptul: că se pote 

utilisa cu folos ca laturi de plecare şi verificare 

cele patru base geodosice ale Chartei tării măsurate 

direct pe teren: la Roman, Slobozia, Bucuresci si 

Severin, si că ast-tel, se usureză întrun mod forte 

simtitor operatiunile technice cadastrale. 

Tiindu-se, dic, semă de aceste date statistice, prin 

un simplu calcul aritmetice, se ajunge la resultatul 

că: totalitatea operaţiunilor cadastrale ale ţării!) 

se pote efectua, în curs de dece ani, cu 300 

operatori technici. — (Locotenenti şi Sub-Loco- 

tenenti). - 
| 

Si cum pentru asemenea lucrări, numărul opera- 

torilor, asedati sub un control imediat, nu e bine 

să, fie mai mare de 10, — cei 300 operatori technici 

vor trebui grupati, pe terenul de lucru, cel putin în 

'trei-deci de circonseripțiuni.de lucru, fie-care ase- 

dată sub direcția imediată a câte unui sef. Ceea 

ce face un total: de 30 Căpitani, Sefi de circon- 

scripții cadastrale. - 

Socotindu-se încă: 

Un Sef geodez, cu directia imediată a totalității 

triunghiulării cadastrale, 

1) Adică: totalitatea operaţiunilor pentru aşedarea legală a regi- 

mului cadastral şi aşedarea technică a Cadastrului în mod independent.
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Un Sef geometru, cu directia imediată a totali- 

tății ridicărilor. geometrice cadastrale si a tota- 

lităţii reambulărei topografice a figuratului topo- 
grafic al Chartei terii, 

Şi un Sef de nivelment, cu directia imediată a, 

totalităţii lucrărilor de nivelment, ridicarea geo- 

metrică a comunicaţiilor si a perimetrelor admi- 
nistrative. 

Resultă că, atunci, vom avea un total de 3 Şefi 
de serviciuri.—(Maiori sau Locot.-Coloneli). 

La, acest personal de operatori, socotind strictul 
necesar de ajutdre inferiore, indispensabile fie-cărui 
operator, vom avea: 

900 ajutore operatori.—(Sub- -oficeri de adminis- 
traţie, Guardi de geniu sai de artilerie şi Sergenţi 

sau Caporali de trupă); 
1000 ajutâre lucrători. —(Soldati de trupă), si 
40 grade de ordine. (Caporali şi Sub-oficeri de trupă). 
Ceea ce face, că pentru terminarea totalității 

lucrărilor technice cadastrale pe teren va trebui 
în timp de dece ani, să se dispună de următorul 
personal militar: 

TABLOU DE PERSONALUL TECHNIC 
  
  

  

  

    

  

    
        

Calitatea personalului 

OFICERI |GRADE INFER. 

FUNOȚIUNEA 2 la |$$ Şa ZE | 3 
z £ |Exsl ez | abili 8 
EI î | SS za as | 
Z | E leslzele|ă 

Şefii de serviciuri . 3 | 

Şefii de circonscripţiuni.| — | 30 | 

Operatori . . . . . | — | — | 300 

Ajutore operatori . . | — i — | — 300 * -— 

Ajutore lucrători. — — — — — | 1000 

Grade de ordine. ne Tai 2 — | 40 — 

E Ei, Dotal . . | 3 | 30 | 800 || 300 | 40 |1000      
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$. 40. Personalul grafic. 

Tote lucrările cadastrale, atât pe teren, cât şi în 
biurouri, trebuesc efectuate, după principiul fecund 
al divisiunei lucrului, ast-fel cum urmeză : 

Operatorii technici pe teren trimet direcţiei cen- 
trale, la epocele hotărite, datele technice si sta- 

tistice adunate pe teren; 
Calculatorii din. biurourile directiei centrale ve- 

rifică aceste date şi estrag elementele necesare pentru 
compunerea planului cadastral ; 

Acesta, în urmă se va stabili pe curat, de de- 

semnatori ; 

Şi apoi, prin ajutorul instrumentelor speciale, 

aceştia. determină, pe plan însusi, estensiunea si 
natura proprietăţii imobiliare ; 

Pe urmă, prin procedeuri chimice, sau direct prin 

gravură, artistii grafici speciali prepară matricia 

de imprimare a planului cadastral; 
Si în fine, prin o operaţie de litografie ordinară, 

se procedăză la imprimarea planului şi a titluri- 

lor cadastrale în exemplarele necesarii. 

Ast-fel, pentru punerea în curat a determinărilor 

technice pe teren, va trebui, în biurourile serviciului 

central, un personal grafic special, grupat în cinci 

ateliere deosebite: calculatori, desemnatori, gra- 

vori, foto-litografi si litograti. 

Fie-care din aceste ateliere trebuesce asedat sub 

direcția imediată a unui Sef de atelier; ceea ce 

face un total de 5 Sefi de ateliere (Căpitani). 

Si, pentru a asigura armonia indispensabilă în 

acestă diversitate de lucrări cartografice, trebuesce 

ca totalitatea atelierelor cartografice să fie asedată 

sub direcția imediată a unui Sef de servicii car- 
A 

. tografic (Maior saă Locot.-Col)



Iară ca, ajutore imediate ale acestor sefi, va fi 

nevoie încă de: 

6 ajutore. — (Sub-oficeri de administraţie, Guardi 

de genii sati de artilerie) şi 
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20 lucrători. — (Soldaţi). 

Aceste cerinţe, cu privire la ordinea in lucrări si 

la metodele de lucru, sunt aproape ast-tel stabilite 

şi la redactia chartei terei de la Institutul Geogra- 

fic ; şi ele ne îndreptățesc a crede, că pentru pu- 

nerea în curat a. operaţiunilor technice cadastrale, 

pentru țara întregă, va trebui în timp de dece ani, 

următorul personal cartografie : 

TABLOU DE PERSONALUL GRAFIC 

  

FUNOŢIUNEA 

Calitatea personalului 

Oficeri Grade inferiore | 
    
Superiori, Căpitan Soldaţi |de ad-ţie pe;| 

Sub-ofie. | 
Angajaţi 
Civilă 

T 

  

Şef de serviciă 

Ajutore . 

Calculatori . 

Desemnatori. . 

Gravori . 

Fotografi 

Litografi. 

Lucrători,   "Total . 

Şefi de ateliere . 

  

  

      
    

1 
— 5] 

| . 
a 6 

ab 
— | — — 19 

1 - 
— -— pp — — o 

| 
— = — a 

i Ia — -— | — —— i 3 

— 2 | - 
1 | 5 12% | s | 30   

a
p
e
 

P
I
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Ş. 40. Direcţia superidră a operaţiunilor technice 

cadastrale. 

Cele patru serviciuri technice — de geodezie, de 

geometrie, de nivelment şi de cartografie—fie ele 

întrupate la Institutul Geografic, fie constituite în- 

u”un anume serviciu, Vor trebui puse sub o direcţie 

superidră imediată, Acâsta se impune şi prin tre- 

buinta de unitate în lucrări, si prin aceea de con- 

trol superior imediat. 

În organisarea actuală a Iustitutului Geografic 

acestă directiune va fi întrupată, ca Secţiunea 3-a 

de operaţiuni cadastrale, asedată sub direcţia ime- 

diată a unui Colonel, ajutat de un personal de biu- 

roă, compus din : 

1 Ofiţer de administraţie plătitor. — (Locotenent). 

lo. » » magasiner. — (Locot.). 

1 „trupă, Sef de cancelarie.— (Căpitan). 

4 Sub-oficeri de ad-straţie, ajutore de cancelarie. 

1 Caligrait 
1 

C 

. 3 - *1u 

Registrator 
amploiaţi civili. 

Ş. 41. Incheiere. 

Din cele ce preced resultă:: 

Că, ori-eare va fi casul, dacă voim ca Cadastrul Ro- 

mâniei să aibă forța probantă indispensabilă, trebue 

ca. serviciul technic, însărcinat cu lucrarea planuri- 

lor cadastrale, să cuprindă în sine un personal deose- 

bit: de direcţie, de verificare si de priveghere ; iar 

pentru operatiuni —technice si grafice — operatori 

capabili şi la adăpostul ori-cărei influente interesată 

sai exteridră, serviciului ; şi mai cu semă, să se specia- 

liseze esecutiunea, cum s'a arătat mai sus, si cum 

se urmeză, pentru lucrarea Chartei ţărei ; ast-fel, se 

profită de dibăcia câștigată de diversele speciali-
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tăți în fie-care din părțile distincte ale operei ca- 
dastrale. 

Şi în fine, pentru terminarea totalităței lucră- 

rilor technice cadastrale pe teren, va trebui ca, 
în timp de 10 ani, acest personal technic — de 
direcţie, de operatori si de ajutre — să cuprindă 
un total de 1745 persone, după cum se arată în 
tabloul următor: 

TABLOU DE PERSONALUL TECHNIC 
  
    

  

    

      

| FIŢERI | GRADE INFER._|,. | 
2 SI a se | 52 „Sar 

!  FUNCŢIUNEA ş : sz se 3 E se | 

Şefă de serviciuri .| 5 

Şefi. de lucxări. ..| — 36 

Comptabili ... — — 2 

Operatori. ..... — — 300 

Ajutore operatori .| -— — — 310 

Ajutore lucrători .| — — — — — | 1020 

Grade de ordine. .| — — — — 40 — 

Calculatori. .... — — — | — — — 10 

Desemnatori. ...| — — — — — — 10 

Goavori. ...... — -— — — — — 5 

Fotografi. ..... — — — — | — 2 

Litografi ...... — — — -- — — 3 

Scriitori copiști , .| —- — — — — — 2 

| Total .... 5 36 302 | 310| 40 -]1020| 32 |                 
Cei 5 Sefi de serviciuri vor fi tinuti în cadrele 

Institutului Geografic, până la completa terminare 
a Cadastrului ţărei; ast-fel, se vor înlătura incon- 
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venientele, la care dai nascere schimbările în per- 

sonalul de direcţie. 

De asemenea, interesul legăturei indispensabile 

a operaţiunilor cadastrale pe o regiune de lucru 

cere, ca Seful de circumscripție (Căpitanu) să con- 

ducă operaţiunile începute în o regiune de lucru 

până la, completa lor terminare. 

In tot cazul, nu este interesul nici al operei, nici 

al ofițerului, ca acesta să fie ținut sef de lucrări 

mai mult de trei ani; după acestă epocă, este de 

dorit ca, să fie înlocuită prin elemente mai putine 

ostenite. 
Acâstă trebuinţă de reînoire a personalului se 

simte si pentru oficeri operatori, după patru ani, 

afară de acei operatori cari vor părea â însusi ca- 

„lităţile da deveni şefi de lucrări. 

Acestă întinerire periodică a personalului de ofi- 

ceri inferiori, pe lângă avantagiul de a nu ruina 

sănătatea tinerilor oficeri, prin o muncă prea înde- 

lungată si plină de mizerii, oferă corpului de oficerii, 

tot-o-dată, şi prilegiul de a se instrui în arta ingi- 

nerului, atât de indispensabilă oficerului. 

Şi în tot cazul, oficerul detaşat la aceste opera- 

ţiuni va trebui să aibă cel puţin un an de stagiu 

efectiv la trupă, în gradul s6ă; si mai cu semă, să 

aibă o constituţie robustă. 

Trupa va fi dată ast-iel, ca în fie-care circon- 

scripţie de lucru, cel putin jumetate din 6meni să fi 

urmat deja o campanie de lucru, pentru ca aceştia 

să potă, instuui pe cei-l-alți fără mari perderi de timp 

în lucrările de pe teren. Si în tot casul, trebuesce 

ca ei să fi făcut un stagiu efectiv la corpuri, cel 

putin un an, pentru ca să fie deja formati ca sol- 

daţi; însă ei să fie alesi dintre cei mai disciplinată, 

mai instruiti şi mai robusti.
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Pentru a se sci însă, dacă Institutul Geografic 

al Armatei pote să se însărcineze cu succes la a- 

cestă, înaltă misiune, de a executa operaţiunile tech- 

nice cadastrale ale ţărei, sau mai bine dis, pentru 

a se aprecia, pote încă si mai bine, acestă insti- 

tuțiune technică militară, —- este tot-d'auna necesar 

de a o judeca după înseși productiunile sale. De 

aceea, voii expune aici mai pe scurt întreprinde- 

rile geografice ale Institutului Geografic al Armatei. 

Acest serviciii a executat ridicarea geodesică 

şi topografică a Dobrogei, a Moldovei si cea mai 

mare parte a 'Ţărei-Românesci; de asemenea a e- 

fectuat parcelarea cadastrală a Judeţului Con- 

stanta si ridicarea geometrică a oraşului Bucuresci 

si Ploesci; iară în anii din urmă, a întreprins stabilirea, 

rețelei de nivelment geometric, destinată a înlo- 

cui canavasul de nivelment  geodesie, pe care 

acum se rezemă nivelmentul topografic al chantei 

tărei; el lucreză tot-o-dată la determinări astro- 

nomice, menite a stabili positia geografică a t&- 

vei si a localităţilor, în parte, în Universul creat. 

Resultatele până adi dobândite fac onore şi promo- 

torilor si colaboratorilor acestor lucrări, nu numai 

cu privire la rigurositatea technică în esecutiune, 

ci încă şi prin faptul—unic în analele technice ale 

tărei—că aceste admirabile resultate geografice sunt 

exclusiv opera. ofițerului român, fără nici un ames- 

tec de alte ajutore streine. 
Şi dacă se va adăuga, la aceste resultate tech- 

nice, dobândite de acestă instituţie militară, încă 

datele dobândite în 1855—1857 de Statul-Major Aus- 

triac, cu facerea Chartei Tării-Românesci, vom vedea 

că: Serviciul geografie militar al târei are deja 
în cartnele sale, aprope pentru totă întinderea he- 
gatului, tote elementele geografice necesare, citate 
mai sus, ca puncte de plecare, si ca date pre- 
mergătdre, indispensabile pentru întreprinderile tech- 
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nice şi economice de totă natura, referitore la. solul 

țărei şi la propăsirea economică a naţiunei. 

Aceste resultate technice si productiunile carto- 

grafice — ca chazrta Dobrogei, charta Moldovei, 

charta României pentru învetemîntul public, ehar- 

tele topografice „judetene, Planul Capitalei ete. — 

sunt, pentru Institutul Geografic, o garantie solidă de 

progres şi de stabilitate fată de viitorele lucrări 

cadastrale ale tărei. 

Pentru acest scop însă, este o necesitate urgentă, 

ca, înainte de tâte, să se doteze acest serviciu goiin- 

tifie de mare importantă, cu un local propriii şi co- 

respundător trebuinţelor sale. 

In cât privesce, cel-l-alt personal cadastral, ca 

Sindicatele de proprietari pentru cercetarea deli- 

mitării legale a proprietăţii imobiliare, rămâne bine 

înţeles că în casul de faţă constituirea si functio- 

narea lor, va fi întocmită tot pe: principiile expuse 

pentru cașul precedent. 

Asemenea şi cu privire la prerogativele Judecă- 

toriilor de pace şi T ribunalelor judeţene în cât pri- 

vesce legitimarea proprietăţii imobiliare, autenti- 

ficarea si înregistrarea alienărilor şi sarcinile de 

posesiune menite a servi de basă la stabilirea stă- 

rei civile a proprietăţii imobiliare. 

Aceste indatoriri juridice nu e o nouă sarcină; 

ele se fac ca şi până acuma cum s'a dis, si nu va 

fi de loc nevoe de un noii personul la pomenitele 

instanţe, de 0re-ce cu stabilirea, regimului cadastral 

se vor împutina simtitor procesele de proprietăți 

imobiliare, cari astă-di constitue cea mai mare sar- 

cină asupra instanţelor n6stre judecătoresci. 

Ori-care însă va fi casul, dacă se tine semă de 

durata probabilă a urmelor, pe care le lasă pe te- 

ren operaţiunile technice în determinările ce le fac 

(piramide, semnale, ete.), va trebui ca operațiunile 

cadastrale, pe una si aceeaşi regiune de lucru, să
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succâdă în ordinea arătată mai sus şi la, intervale 

de timp nu prea mari, pentru a nu se risca să se 

perdă continuitatea indispensabilă ; si chiar, pentru 

a se înlătura un spor inevitabil de cheltueli prin 

mersul încet şi neregulat al lucrărilor. 

Şi dacă se mai ia în consideratiune si faptul, că 

canevasul geodesic al ţării nu este stabilit pe te- 

ren în mod neperitor, si că, cu cât se va întârdia 

facerea, Cadastrului, cu atât ne găsim expusi dea 

nu mai putea profita de lucrările făcute pentru ri- 

dicarea Chartei ţării, resultă că pentru casul când 

se voesce a profita de ajutorul Chartei, pentru a 

nu perde tote avantagiile reale ce ni le oferă as-- 
p S 

tă-di Charta ţării, este de cea mai mare şi urgentă 

necesitate a se grăbi, cu o di mai înainte, începe- 

rea lucrărei Cadastrului, cel putin prin regiunile 

țării unde canevasul geodesie este amenințat să 

dispară de pe suprafata pământului, adică în Mol- 
dova şi Dobrogea. 

Atunci, pentru fie-care regiune de cadastrat, sar 
dobândi în parte un îndoit avantagii : | 

„D'oparte, s'ar economisi cel puţin doui ani si s'ar 

evita marile cheltueli ce ar necesita, operaţiunile 
technice cari ali să premergă operatiunilor cadas- 

trale menţionate ; | 
Iară de altă parte, s'ar câștiga un timp pretios 

pentru a se putea, cu o di mai înainte, păşi şi la 
operaţiunile fiscale pentru stabilirea rolurilor de 

contribuțiuni fiscale imobiliare si pentru aşedarea 

technică pe teren a Cadastrului.
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X. 

“PROROT DE BUDGEL AL CHELTUELILOR 
PENTRU 

LUCRAREA CADASTRULUI FONCIAR AL ROMANIEI, 

Ş. 42. Cheltueli pentru personalul technic. 

Am vădut, că dâca, serviciul technic pentru lu- 

crarea Cadastrului va fi organisat ca şi acela pen- 

tru lucrarea Chartei trei, nimic nu pâte fi lăsat la 

disereţia sa capriciul individului, ci totul se va afla, 

îngrădit cu mijloce sigure de priveghere continuă 

şi de control imediat, tote găsindu-se agedate sub 

o direcţie superidră de i6te dilele. 

Dacă ţinem acum semă de drepturile ce decurg 

pentru operatori technici, cum urmeză: 

Prin descompunerea costului operatiunilor tech- 

nice stabilită prin Tabloul No. 1; “ 

“Din drepturile acordate prin Legea soldelor pen- 

tru militarii în activitate; 

Şi de alocatiunile, ca misii de deplasare şi trans- 

porturi, acordate oficerilor si gradelor inferiore, în- 

trebuinţati la lucrarea Chartei tărei; 

Dacă, dic, se tine semă de aceste drepturi, prin 

un mic calcul aritmetice, se pote lesne vedea că:
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cheltuiala lucrărilor technice, anuală şi totală, pen- 

tru personalul însărcinat cu operaţiunile technice 

şi lucrările grafice ale Cadastrului României în timp 

de dece ani, se presentă dupe cum urmeză : 

  
  

  

  

    

    
    

          

Alocaţii lunare 1) Atocaţii anuale 

> Z | PERSONAL PRE 

& Solaă | AOC | sis. | Anuale |Pe10ani 
. port) 

il Colonel. ......-: 800 | 100 | 350 15.000| 150.000 

4Maiori ........: 450 | 100 1.300 40.800] 408.000 

36] Căpitani ......-. 330 | 80 250 285.120| 2.851.200 

300] Locotenenţi. . . . . . 280 | 70 | 200 | 1.908.000[19.080.000 

2| Locotenenţi comptab. | 260 | 70 | 100 10.320| 103.200 

310] Sub oficeri de Ad-ţie?) 120 | 100 818.400| 8.181.000 

1020] Soldaţi. ........: 0.0 |0.44)2| 0.50 376.023] 83.760.230 

30| Caporal .......-- 0.15 [0.445 g| 0.60 13.030| 130.300 

10| Sub-oficai. ...... 0.30 o49|2 0.80 5.124 51.240 

10| Calculatori ...... 300 36.000]. 360.000 

10| Desemnatori. . . .. 300 36.000| 360.000 

5|Gravori. .......-- 300 18.000! - 180.000 

SILitogeati., ......- 300 "10.800 108.000) 

2| Fotoguafi. .......- 300 7.200| 172.000 

o|oopişă. 300 7.200 22009 

Total .... 3.581.611|35.816.110         
D La, gradele inferi6ra alocaţiile sunt socotite pe qi; pentru oficeri 

s'a, lăsat soldele şi drepturile de misiuni ce aveai în trecut, înainte 

de reducerile din anii din urmă, căci e de sperat că cu timpul se va 

reveni la stabilirile din trecut. i 

2) Adică, sub-oficerii de administraţie, guargi de geniii şi guarqi 

de artilerie. 

3) Aceste alocaţii pentru operatori, să nu se crează exagerate ; 

sunt aprâpe. acelea, pentru lucrarea la charta ţărei şi scint este, ca 

operatorii abea pot face faţă cheltuelilor de transporturi şi pentru a 

asigura confortul indispensabil ; de altmintrelea, inginerii căilor fe- 

xate, de la Ministerul de Domenii şi Lucrări Publice, sunt cu mult 

mai scump plătiți; şi diumna aci sa prevădut lunar, numai pentru 

înlesnirea calculul budgetar ; se cuvine însă, ca ea să se plătescă pe 

cantitatea lucrărilor efectuate şi pe rapoxt cu natura lucrărei efec- 

__tuate, ast-fel ca dreptul operatorului la diurnă anuală să nu depă- 

sâscă stabilirea de mai sus. Ă 

As:-fel se urmeză la charta ţărei; se asigură atunci lucrărei, şi 

bunitatea dorită și accelerarea posibilă.
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$. 43. Cheltueli pentu materialul technic. 

Lucrarea chartei ţărei ne pote încă călăuzi cu 

temeinicie şi la alcătuirea Budgetului de cheltueli 

pentru materialul technic necesar la lucrarea Ca- 

dastrului României. | 

Pe baza acestor date —de cost al instrumente- 

lor, piramidelor, stâlpilor, semnalelor ete.—şi tiin- 

du-se semă şi de numerosul material de tâtă natura 

technie, grafic şi fotolitografic, ce posedă Institutul 

Geografic al Armatei, putem vedea că cheltuiala 

anuală si totală pentru materialul technic necesar 

lucrărei Cadastrului României, în timp de dece 

ani, se presintă ast-fel: 
  
  

  
      

        

  

CHELTUELĂ 
Mii 

NATURA CHELTUELILOR ANUALE  |noraLe 

Po Liul au] Pe 9 ani | 919% 

Instrumente tehnice. . . . +. | 200.000[ 10.000] 210.000 

Constr. technice pe teren (piramide, | 

semnale, stâlpi de nivelement) 10.000]  90.000| 100.000 

Tnsthamente grafice şi de imprimerie, 20.000| 45.000) 65.00 

“Material de biroii şi de imprimerie. 20.00| 45.000] 65.000 

Total . . . 250.000] _190.000| 440.000       
$. 44 Cheltuiala anuală şi totală pentru facerea 

Cadastrului fonciar al României. 

Şi dacă acum, se tine semă de faptul, că deter- 

minările cadastrale după teren—technice şi de le- 

gitimare—aă trebuinţă în urmă să fie alcătuite 

graficeşce ; adică: Si 

să fie puse pe curat, în mai multe exemplare ; si 

să fie întreținute în curent, cu schimbările ce 

dilnie în urmă se vor aduce Cadastrului ; şi că în fine,
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trebue a asigura păstrarea originalelor lucrărei 

cadastrului, | 
Dacă mai departe, pe lângă aceste trebuinte, se 

mai ţine semă şi de cerinţele materiale de confort 

al personalului şi al lucrurilor în birouri, nu ne pu- 

tem sustrage şi necesităţii imperiose, de a se dota 

serviciul cadastral cu un local propriii îndestulă- 

tor pentru aceste trebuinte: de aşternerea în curaţ 

a operaţiunilor cadastrale necesare pentru alcătuirea 
si conservarea Cadastrului în decursul anilor. 

De aceia, la, cheltuiala precedentă, este de lipsă 
a se mai adăoga. 1.000.000 lei pentru edificarea unui 
local special pentru Institutul Geografic al Armatei. 

Şi cum resultatele cadastrale dobândite, ca şi 

datele statistice adunate în cursul operaţiunilor 

technice, ai a înlesni în mod simţitor operatiunile 
de recensământ fiscal, suma de 400.000 lei este 
îndestulătore pentru stabilirea rolurilor de contri- 
buțiuni fiscale. 

Ast-fel, adăogându-se la acestea, şi suma de 
2.283.830 lei ca cheltueli generale (neprevădute, 
pentru operaţiunile sindicatelor) putem compta cu 
siguranţă că în definitiv, cheltueala anuală şi totală 
pentru întocmirea completă al Cadastrului fonciar al 
României, în timp de dece ani se presintă cum urmeză: 

  
  

CHELTUELI 

NUMIREA CHELTUELILOR ANUALE 
  

TOTALE 

  

  
Pe IL-iul aa Pe 9 ani | pe 10 ani 

  

  
Personalul de operatori technici . . | 3.587.617/32.288.553|35.876.110 

Marerial. „cc... 250.000| 190.000] 440.000 

Stabilirea rolurilor de contrib. fiscale — — 400.000 

Localul serviciului. . . .... — — 2.000.000 

Cheltueli generale . . ....... | — 2.283.830 
        Total. ... 3.897.912]52.478.288 40.000.000
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- $. 46. Incheiere. 

Vedem ast-fel., că pentru întocmirea Cadastrului 

României, în timp de dece ani, în mod cu totul 

independent?), va trebui: 
7 

Ca personal technic: 

343 ofiteri 
1370 grade inferidre 

| 32 amploiată civili 

Total 1745 

Si ca cheltuială : 

4.000.000 lei anual si 

40.000.000 „ în total,peuntimp de dece ani. 

lar ca beneficiti bănesc, pentru fisc, ar fi: 

lei 12.371.986 | 

resultat din venitul probabil de Lei 52.311.986 ce 

am vădut că este menit să producă Cadastrul ). 

Acestă cheltuială de 40.000.000 lei, ar cere pote 

un 6re-care spor, dacă lucrarea s'ar executa de către 

un personal civil; rămâne însă învederat, că ea s'ar 

imieşora simtitor în casul când sar întrebuința ser- 

“viciul geografic al armatei, cum s'a dis la $ 16 si 

38; adică, când sar întrebuința un personal de 

  

1) Adică neţiindu-se s&mă de înlesnirile materiale şi ajutorul Char- 

tei ţării cum s'a expus în cursul acestui studiii ($$. 16 şi 38, 0). 

2) Se' cuvine să menţionăm, că dacă se ţine s6mă şi de veniturile 

extraordinare citate la pag. 143 ($ 38. B), venitul cadastral total va 

A nu 52.371.986 lei, ci peste 56 mili6ne, şi ast-fel în realitate bene- 

ficiul bănesc pentru fisc va putea A în realitate peste 16 milione. 

, 
1
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operatori însufleţiti în simtimentul datorii ca mili- 
tarii sub drapel!) 

Ori-care însă va fi ceasul. beneficiul bănesc de mai 
sus nu se va micşoră, ci din potrivă va spori sim- 
titor nu numai prin natura lucrărilor, ci si prin ve- 

niturile nu mai puţin însemnate, ce vor decurge în 
cursul anilor, din vîndarea pe viitor la cei intere- 
saţi a planurilor si chărtilor următore: 

Planul cadastral al ţării, 
Planul cadastral al proprietăţilor imobiliare, 
Planul cadastral al oraselor, 
Charta topografică a tării, 
Charta geografică a ţării. 
Charta agronomică a tării, 
Charta viticolă a ttrii, 
Charta forestieră a ţării, 
Charta comunicatiunilor tării, 
Chartele judeţene, 

Şi câte alte charte de totă utilitatea, care aia 
resulta de la, sine, prin faptul singur al facerei Ca- 
dastrului ţării. - 

1) În publicaţia oficială a Serviciului Geografic din Francia — La 
Carte de France — T.]1. pag 
vechiului Cadastru frances, 
partements, 

. 55 se citesce, cu privire la redacţia 
cele se urmâză : — „Dans certains d&- 

des marchâs passes pour la confecţion des cadastres 
ont donne de trâs mauvais râsultats, et les conditions scandal eu- sement oncreuses de ces marehes, 
trouve, entre autres, dans un xappo 
dun de ces marches, passe par 
qui acorda 42.000 franes ă un gs 
fection de cartes. catonales, 
et dessin6es en huit mois p 

ont souleve de justes critiques. On 
rt adresse€ au colonel Bonne, Phistoire 
un conseil gânâral departemental 
omâtre entrepreneur pour la con- 

les quelles furent reduites au pantographe desi ar trois employâs payes chacun 400 franes par mois. En defalquant de la somme regue par Pentrepreneur les 2500 francs que fut râellement pay6 le travail, et 1.300 francs e furnitures, le benefice reaiist par cet entrepr i 
| 

e d t - 
core 31.000 francs, ! Prono Sopassaie en A 

p
c
 

sa
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Ast-fel, Cadastrul țerii e menit, nu numai de a 

procura pentru fie-care întreprindere, mijlocele de 

prima, utilitate, pe tote căile de propăsire econo- 

mică, privată şi naţională ci încă va realiza pentru 

'fise, beneficiuri bănesci însemnate. 

In mai mult, lucrarea Cadastrului ţării, va avea 

si resultatul fericit de a dota ţera cu o Chartă avend 

un figurat al terenului si al laerurilor, precum nu 

există în lume o chartă de o asemenea natură, în 

aceia, că: 

1. Figuratul planimetric nu va mai fi topogra- 

fie, ci geometric; si 

2. Figuratul topografic nu va mai fi rezimat pe 

nivelement geodesic, ci pe nivelement geometric 

raportat la nivelul mijloci-al mărei la Constanta. 

Cu un cuvânt, pe Charta terii, figuratul terenu- 

lui şi al lucrărilor nu va mai fi simplu topografic 

ci geometric ; adică având o precisiune exactă, 

geometrică: iar prin faptul conservărei cadastrale, 

Charta țerii, va fi în continui tinută în curent cu 

tâte modificările ce cursul anilor va aduce la supra- 

fața pământului. 
Şi când cundscem — dupe cum am v&dut, — că 

ne găsim în condițiuni exceptional favorabile pen- 

tru a înzestra ţera numai în câţi-va ani, cu asemenea 

neasămuite instrumente — Cadastrul si Charta tot o 

dată — esenţiale progresului economic şi ap&rării na- 

ţionale, nu ne putem refuza evidenţei eă lucrarea 

Cadastrului 'Yerii se impune. fără întârdiere. 

Nimic ast-fel, nu mai pote opri guvernul în solu- 

citudinea sa pentru binele tutulora: de a lua ini- 

tiativa ce % incumbă cu privire la facerea Cadas- 

trului ţerii.
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Cu o bună chibzuire,. guvernul va putea să'si 

procure prin împrumuturi, potrivit cu trebuintele, 

banii necesari pentru facerea Cadastrului, şi a plăti 

în urmă aceste împrumuturi prin anuităţile ce vor 

încurge din plata celor interesați pentru Actul ca- 
dastral, din beneficiurile ce vor resulta prin vân- 

darea chartelor de tâtă natura, si suprimarea ser- 
viciilor de hotărnicii şi parcelări cari după cum am 
v&dut devin inutile la Ministerul de Domenii, cu în- 
ceperea lucrărei Cadastrului. 

Acestă îudrumare este şi rațională şi echitabilă ; 

căci, nu se pote pretinde de la particular, plata prin 
anticipație, fără a i se da în schimb Actul cadas- 
tral ; sai cel puţin, înainte de ce el n'a dobândit 
convincțiunea că se lucreză la facerea Cadastrului. 

De câţi-va ani încoce, autorisându-se Institutul 
Geografie a procura celor interesati — după un ta- 
rit anume — ediţiuni de charte după. ridicările la 

-- Charta, ţ&rii şi copii după ridicarea proprietăţilor ru- 
rale, s'a încasat sute de mii lei; sume ce învederat 
nu s'ar fi realisat dacă ele ar fi fost cerute celor 
interesaţi cu începutul. chartei tării; asemenea va 

fi si cu Cadastrul țerii. _ 

In cât privesce stabilirile din capitolul precedent 
cu privire la organisarea personalului technic, pre- 
cum şi cele din capitolul de faţă cu privire la chel- 
tueli de plată a personalului, ele sunt călăuze temei- 
nice pentru a -se prevedea. cu sigurănţă aceste ele- 
mente chiar pentru cazul dacă lucrările technice ca- 
dastrale nu s'ar executa de către armată, ci cu un 
personal civil independent de serviciul geografic al 
armatei. 

cae
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XI. 

CONCLUSIUNE. 

Precum la sfârsitul unei lungi călătorii se simte 

trebuinţă de a întorce o aruncătură de privire în 

urmă asupra țării ce s'a explorat, asupra terenului 

vast, ce s'a, deschis înaintea ochilor nostrii, spre 

a pune în ordine împresiunile şi a formula, o jude- 

cată definitivă, lăsând la o parte: amestecul deta- 

liurilor si amănuntele incidentelor dilnice ale îndru- 

mărei, tot ast-fel ajunsi la termenul acestui studiu, 

Cadastrul României, cred util de a presenta sintesa, 

si a degaja conclusiunea. | | 

$. 47. Ce este Cadastrul fonciar ? 

Dacă începem acest resumaț cu începutul chiar 

al acestui studiu, vedem că Cadastrul fonciar ce 

noi propunem pentru România nu este în realitate 

alţ-ceva. de cât sistemul australian al lui sir Ro- 

bert Torrens adaptat cu împrejurările particulare 

în care ne găsim si cu nevoile presente şi viitore 

ale tării 

Seopul Cadastrului fonciar este de a ne face să
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cunscem la ori-ce moment situațiunea materială si 

juridică a fie-căruia imobil în mod sigur şi precis, 

de a crea titluri de proprietate asemuite titlurilor 

nominative de rentă asupra Statului, de a înlesni 

şi asigura transacţiunile, de a reduce în fine, la mi- 

nimum, cheltuelile creditului ipotecar şi tote nesi- 
guranțtele în care se găsesce astă-di proprietatea 
imobiliară. 

Acest regim cadastral australian cunoscut mai 
mult sub numirea de ACT TORRENS a luat naşcere 

în Australia de Sud la ? Iulie 1858. Daici acest 
regim, se răspândi curând în coloniele de Queens- 
land (1861), Tasmania (1861), Noua-Galla de Sud 
(1862), Victoria (1862), Noua Zelandă (1870), Aus- 
tralia Occidentală (1814), insulele Fidji, în Colombia 
britanică, Statul american d'lowa (1885), în stabi- 
limentele engleze ale strimptorei de Malacca, cu- 
noscute sub numele de Srtaits Settlements (1886), 
Tunisia, Algeria (1885) si în fine, în statele Ame- 
ricei, în Alsacia şi Lorena (1889) etc. 

Faţă de fericitele resultate dobândite ast-fel în 

țările tinere, bătrâna Europă s'a vă&dut însăși ne- 

voită a”păsi înainte peste sistemul rudimentar inau- 
gurat cu vecul trecut, pentru a-şi apropria noul re- 
gim cadastral. Asa, Anglia, Olanda, Germania, italia,. 
Elveţia, Belgia, Austro-Ungaria adoptară noului 
regim cadastral, în mare parte disposițiunile legii 
cadastrale australiene, numite Real Property act. 
Francia chiar, cu totă displăcerea ce simpte de 
importaţii străine, şi mai cu semă de a deprecia 

fructul Marei revoluţiuni — regimul cadastral actual 

— s'a ocupat încă de la 1879, ca să caute mijl6- 
cele de a apropia legislaţiunea ei cu principiile 'ca- 
dastrale ale sistemului australian. | 

Aceste fapte v&dite sunt o mărturie vie a. fol6- 
selor ce ar resulta pentru tera nâstră dacă sar 
executa Cadastrul s&ă pe principiile sistemului aus- 

m
g



161 
  

  

tralian desvoltate în acest studiu. Totusi, cred 

oportum a areta, în acestă privinţă şi judecata emi- 

nentului bărbat de stat Charles Dupuis, fostul 

preşedinte al consiliului de ministri în Francia. 

„Folâsele ce oferă systemul Torrens — dice emi- 

„nentul bărbat de Stat Charles Dupuis, din punctul 

„de vedere al repediciunei şi al siguranţei transac- 

„tiunilor şi ca urmare, din punctul de vedere al 

„scăderei locaţiunei capitalurilor împrumutate pă- 

„mântului, explică şi justifică succesele dobândite 

„prin reforma australiană. Se pste. părea preferabil 

„de a înlătura unele din regulele formulate de 

„Real property act, dar principiile cari formeză, 

„essenta, sistemului par singure susceptibile de a 

„servi de bază la o bună organizaţiune a pro- 

„prietătii fonciare. | 

„Desi ele par adesea că contradic regulele ad- 

„mise de codul civil francez, nu este grei de a 

„găsi, în legislatiunea nâstră chiar, precedente de 

„natură a justifica complecta lui adoptiune“. 

Ast-fel nici o greutate nu sar opune nici chiar 

din partea legislatiunei n6stre, căci codul civil al ţă- 

rei este, în mare parte, o copie după, codul civil francez. 

Şi proectul propus dă, nu numai metodele proprii 

pentru elaborarea unui Cadastru menit a satisface 

tote cerinţele de bună organisare a proprietă- 

ţii fonciare; el arată încă, si mijlocele priinciose 

pentru a se putea profita de ocasiunea favorabilă, 

ce ne oferă lucrările Chartei terei, de a proceda 

imediat la. cercetările de legitimare legală a hota- 

velor proprietăţii fonciare, şi de a face ca Planul 

cadastral, care este un anex indispensabil al Ti- 

tlului de proprietate, să nu fie numai 0 figurare 

planimetrică a delimitării legale a proprietății, ci 

în acelaş timp si o figurare topografică a tere- 

nului şi a lucrurilor de la suprafaţă ; figurare, me- 

pită a procura proprietarului __ do dată —si avan-
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tajele legitimării. delimitării legale si folosele ce 

decurg din planul economic al proprietăţii imobiliare. 

Acestă vedere —'cu privire la planul economic 

al proprietăţii — se găsesce deja introdusă în re- 

gimul cadastral mai la tote satele din Occident, şi 

este, cum am v&dut, recomandată şi în Francia de 

către comisiunea însărcinată cu cercetarea regimu- 

lui cadastral actual. 

$: 48. Cari sunt avantajele Cadastrului fonciar. 

Din studiul nostru s'a putut vedea, că ast-fel cum 

Cadastrul fonciar s'a. propus pentru România el 

are de scop: e 

I. Mai întâi, a da fie-cărui proprietar, pentru fie- 

care proprietate imobiliară, un titlu fonciar pe care 

va, figura — la o-laltă — numele sâi, numele pro- 

prietăţii, figuratul terenului, conţinutul suprafetei, 

compositia solului, evaluarea imobiliară, impositul 

fonoiar şi inscripțiunile ipotecare. 

Acest titlu fonciar, care este un adevărat Stat-civii 

al proprietăţii, va servi nu numai la o repartiție 

mai drâptă a impositului fonciar, ci încă ca titlu 
foncrar nominativ, mobilisând proprietatea fonciară 
el va deveni baza naturală pentru adevărate cre- 
dite fonciare, capabile a procura cu inlesnire mij- 
locele de acţiune indispensabile agriculturei; iar ca 
titlu fonciar de posesiune si de asigurarea drep- 
tului de proprietate, el va da sigurantă hipotece- 
lor, o regularitate transactiunilor imobiliare şi va 
asigura proprietăţilor stabilitatea de care ele acum 

sunt cu totul lipsite; 

II. lar guvernul, va avea la îndemână un instru- 
ment administrativ de prima. utilitate şi elemente 
precise pentru a aşeda pe fondamente stabile şi 
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echitabile financele Statului si pentru a proceda la 

stabilirea de noui elemente cu totul indispensabile 

nouei situatiuni ce tera “si-a creat, si anume: 

D'oparte, vom avea. 

1. Cadastrul ţării, menit a călăuzi solicitudinea 

guvernului, în cerinţele moderne de propăsire fon- 

ciară a proprietăţii imobiliare, si a deschide noui 

căi de îmbunătăţire pentru financele Statului precum 

şi a înlesni transactiunile folositore în economia, 

natională a tării. | 

"9. Charta topografică a țării, şi Charte topogra- 

fice judeţene, destinate a servi pentru apărarea na- 

ţională şi a călăuzi lucrările de edilitate publică şi 

de explorare a solului în scopul de a spori valorea 

imobiliară a terii; 

3. Charta geografică a ţării şi Charte geografice 

judeţene, menite a veni în ajutorul administratiu- 

nilor publice, pentru a ne asigura folosinta unei 

administratiuni inteligente ; 

4. Charta de comunicaţiuni a ţărei, menită a ne 

arăta arterele de scurgere pentru produsele ţerei 

la punctele de export si pe pietele de consumaţie 

ale ei; o 

5. Charta agronomică a țărei, cea forestieră si 

cea viticolă a ţărei, instrumente de prima necesitate 

eu privire la avutia agrară, forestieră şi podgorene 

a solului terei; 

6. Planuri cadastrale comunale, în parte pentru 

fie-care oraş şi sat, cerute prin legea comunală, 

ca instrumente indispensabile unei călăuziri raţionale 

în lucrările de edilitate. 

Iară de altă parte va resulta: 

1. Ca nivelmentul topografic al chartei. t&rei să 

se rezime, nu ca până acuma pe nivelmentul geo-
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desic al canavasului de triunghiulare geodesică, ci pe 
nivelmentul de precisie, stabilit prin reţeua de nivel- 
ment geometric resultată prin ridicarea cadastrală 
propusă a căilor de comunicaţiuni existente; 

2. Şi în fine, a ne procura putinta, ca prin 0 

triunghiulare de primul ordin specială să se deter- 
mine posiţia geografică a terei în universul creat 
şi să se stabilescă legătură technică cu ttrile. 
megiese. 

NI. — Iară lucrarea cadastrului fonciar de către 
Serviciului geografic al Armatei, oferă Administra- 
țiunii resboiului fericita ocasiune a avea gratuit un 

„îndoit avantagiu : | 
1. D'o parte, ca să aibă incontinuă o Chartă a, 

țărei proprie a r&spunde la tote trebuintele r&s- 
boiului; adică, să aibă Charta ţerii, în continiu ținută, 
în curent cu transformările aduse la suprafata pă- 
mântului în cursul anilor; | 

2. lar de altă parte, un mijloc sigur de a obi- 
cinui oficerii cu apreciarea militară a terenului, 
cunoscința tării, si a pregăti în meserie oficerii in- 

dispensabili mobilisării puterei armatei a tării, che- 
mând sub drapel oficeri din reservă, pe mâsură cu 
trebuințele, ca să înlocuiască oficeri luaţi la Insti- 

tutul geografic, ca operatori cadastrali; 
'3. Şi în fine, în timp cât dureză lucrarea ca- 

dastrului — să avem un efectiv sub arme de 1.370: 
grade inferiore si 343 oficeri în mai mult de cât 
prevederile budgetare ordinare ale Ministerului de 
r&sboiu, fără ca să coste nimic Administraţia mi- 
litară. 

Cu un cuvint: vedem că lucrarea Cadastrului 
ț&rii, condusă în condiţiunile technice arătate în 
acest studii, ne pune în fericita, posiţiune de a 
avea ca resultat final, idealul modern de figurare
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a, terenului, de asigurare a dreptului de proprietate, 

de mobilisare a proprietății imobiliare si.de pros- 

perare a financelor Statului; ideal, la care în sta- 

tele de Occident asi lucrat şi lucreză fără preget 

guvernele şi bărbată de bine, zelosi pentru progresul 

economic al țării lor; ideal, de care noi incă, nu 

mai putem a ne priva, dacă dorim să păsim înainte, 

ca, stat de sine stătător, pe calea de vieţuire - mo- 

dernă pe care ne-a îndrumat secolul. al. XIX-lea. 

Ş. 49. Cât costă lucrarea Cadastrului fonciar ? 

Dacă se va utilisa cu inteligentă elementele pri- 

incidse de care dispunem şi anume : 

1. Lucrările chartei tării, cu datele technice 

premergătâre, ar&tate la Ş 16; si 

9. Serviciul geografic al armatei, ca organ 

technic, cum s'a dis la Ş 38. e 

Atunci pentru îndeplinirea acestei reforme, salu- 

tarii nu se impun grele sacrificii, nici Tesaurului, nici 

proprietarilor. Şi unora si altora, nu li se cere de 

cât numai partea echitabilă cuvenită fie-căruia ; si 

anume, pentru : 

Operații. cadrastale la munte 2 lei hect. 

bu » D câmp 1 >» po 

» - » Oraşe 50 po. 

„ . > sate d pu 

» eşiri din indivisiune 32» 

de delimit. drumurilor 5 „ kilom. 

stradelor 10 » 

perim. adm. 5 » » 

» » n » oraş.10 » » PI 

Actul cadastral al proprietății rurale mai mică 

» » » 

» » » 

de 101 hectare . . „ . . 20 lei exem. 

Detto mai mare de 101 hectare 2» » 

Planul cadastral al satului 10 „ 

» » „ orasului 500 „. »
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Ceea-ce, cum am vedut la Tabloul No. 2, dă un 
venit total de 50.847.586 ; iar ca cheltueală pentru 
completa terminare a Cadastrului foneiar al Ro- 
mâniei, se cere nu sute de miliâne cum pretind 

unii; ci abia câte-va decimi de milione, de la 
20.000.000—40.000.000 lei, după cum lucrările pen- 
tru agedarea Cadastrului, se vor conduce ţiindu-se 

ori nu semă, de înlesnirile materiale ce -ne pote 
procura administraţiile interesate si ajutorul ce pu- 
tem găsi în Charta tării (Ş. 46). 

$. 50. Mersul operaţiunilor. 

Prin faptul, mai. departe, că Cadastrui României 
nu trebue să fie numai fiscal, administrativ, juridic, 
geografic, technic, ci trebue să fie tote acestea; în 
acelaş timp; adecă, un reazim real si incontestat 
al impositului, al proprietătei, al descripțiunei so- 
lului, al definiţiunei reliefului seu, şi la tote cele-l-alte 
aplicaţiuni ce va descoperi practica când ea va 

dispune de un asemenea instrument, vedem că lu- 
crarea Cadastrului apare ca una din acele opere 
ce se impun în viaţa modernă a naţiunilor şi cari, 

prin profitul ce ele oferă. direct si indirect, fac ca 
cheltuelile ce necesită să constitue în definitiv o 
excelentă plasare. 

Nu mai puţin însă r&mâne învederat, că lucrarea 
Cadastrului se impune de urgenţă; şi că asţă-di, ne 

găsim în condițiuni exceptional de favorabile, pentru 
ca să putem începe chiar primăvara următore, lu- 
crarea Cadastrului ţării. 

Pentru acest fine, primul pas de făcut este o 
Lege Cadastrală *) care să dea forma legală prin- 

1) Real property act. 

a 
r
e
a
 

a
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cipiilor generale, stabilite in acest studiu, cu privire 

la lucrarea Cadastrului, adecă o lege care să dea: 

1. Guvernului, autorizarea ca să procedeze la 

facerea Cadastrului ţării : 

2. Judecătoriilor de pace, competinta de a statua. 

legitimarea dreptului de proprietate cu privire la 

averea imobiliară, precum şi a acorda urgenta, 

şi prioritatea afacerilor cadastrale la instantele ju- 

diciare; 

3. Ministerului de r&sboiă, dreptul de a chema 

timporal în rândurile armatei active—la trupă şi ia 

Institutul Geografic al armatei - ofiteri de rezervă, 

pe timpul socotit necesar pentru instrucțiunea lor 

şi pe m&sură cu trebuinţa lucrărei şi conservărei 

Cadastrului ; 
4. Ministerului de finance, calitatea de a libera 

bonuri de tezaur pentru acoperirea cheltuelilor lu- 

crărei Cadastrului până la concurenta de 1.000.000 

lei î) pe măsură cu trebuinta; remâind a se achita în 

urmă, în anuităti anuale prin sumele provenite 

din vândarea Actului cadastral de proprietate imo- 

biliară; sai încă, de a se aloca în Budgetul anului 

viitor 500.000 lei pentru organisarea serviciului ca- 

dastral şi începerea lucrărei cadastrului chiar în 

primăvara viitore; | 

5. Administraţiunile publice şi Proprietarii de imo- 

bile să fie ţinuti a lăsa, liberă lucrarea Cadastrului 

pe proprietăţile lor si a da concursul întru cât îi 

privesce partea, fie-căruia ; 

6. Legea de la 6 Aprilie 1895 referitore la pedep- 

sirea celor ce strică stâlpii si semnalele cari. serv 

1) Dic numai 1.000.000 lei, căci, cum am vădut, cu acâstă sumă 

se pâte executa cadastrul pe o bună parte a ţării; și ast-fel, venitul 

xesultat prin aplicarea xegimalui cadastral pe acestă regiune va fi în- 

destulător pentru a se plăti anuităţile şi a se continua lucrările mai 

departe pe restul ţării ne cadastrată,.
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la lucrarea chartei ţării să fie aplicabilă şi cu pri- 
vire la semnele de delimitare a proprietăţii imo- 
biliare şi de lucrări cadastrale; 

7. Ministerului de Domenii, sarcina: de a procura 
celor interesati, în schimbul unui pret; plătit treptat, 
Actul cadastral al proprietăţii imobiliare ca 
titlu: legal de proprietate imobiliară ; 

3. Actele cadastrale ale proprietăţii imobiliare 
liberate de Ministerul de domenii să fie considerate ca, 
acte publice. 

lar in urmă, prin Regulamente şi Instrucţiuni 
speciale, relative la constituirea sindicatelor de 
delimitări, la îndatoririle lor particulare, ale admi- 
nistraţiunilor publice şi ale proprietarilor de imobile, 
precum si relative la modalităţile de executie a 

operaţiunilor cadastrale, să se asigure continuitatea 
indispensabilă şi buna execuţie cerută pentru acestă . 

lucrare; si anume: 

î. Mai întâiui, să se asigure continuitatea indis- 
pensabilă operaţiunilor cadastrale privitore la aşe- 
darea Regimului cadastral, adică: pentru delimita- 
rea proprietății imobiliare, legitimarea posesiunei, 
autentificarea si înscrierea sarcinelor legale, pre- 
cum şi stabilirea valutei fonciare a proprietătii 

în vederea aşedărei impositului fonciar. . 

2. Si apoi, pe mesură cu aşedarea regimului ca- 
dastral pe o regiune a ţării, să se asigure conti- 
nuitatea operaţiunilor cadastrale privitore la aşe- 
darea technică a cadastrului pe teren şi pe planuri; 
adică delimitarea si parcelarea proprietăților ne 
definite sau stăpânite de-a-valma, şi stabilirea pe 
teren în mod neperitor a delimitărei legale, pre- 
cum şi reambularea figuratului pământesc pe Charta 
ţării la scara hotărită. |
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Şi în fine, o dată completate pe o regiune hotărâtă, 

operaţiunile de aşedare a regimului cadastral, vor tre- 

bui legi speciale, care să dea forma legală principielor 

stabilite în acest studii cu privire la conservarea 

Cadastrului şi de regim cadastral al regiunii respec- 

tive ; adică să se facă pentru teră : 

1) O lege de conservare a Cadastrului, si 

2) O lege de regim cadastral referitore la siste- 

mul ipotecar şi de transmisiuni imobiliare, pre- 

cum si cu privire la sistemul fiscal potrivite regi- 

mului cadastral. 

Ş. 51. Incheiere. 

Şi acum, la capătul trudnicului nostru studiu, 

fie-ne permis să încheiăm. 

Faţă de multiplele înlesniri ce ni le presentă 

Charta ţării, faţă de unanima dorinţă si a Guver- 

nului si a naţiunii, si mai cu semă faţă de înalta 

Solicitudine a Augustului nostru Suveran pentru tot 

ce priveste propăsirea materială si morală a he- 

gatului, ne încumetăm a spera, că o putere de ac- 

tiune nu va mai întârzia să se, ridice în favorea 

facerei Cadastrului României, precum acum 32 ani 

ea s'a ridicat în favorea dorinței, ce tot asa de 

modest, dar tot asa da încredător, am avut ferici- 

rea să exprim pentru facerea Chartei țerii. 

Şi fiind-că cu prilejul acesta, evocai amintirea 

acelei munci uriaşe de acum un pătrar de vec, cer 

voie cititorului bine-voitor ca să încheiii modesta, 

mea lucrare cu un episod din acea vreme. 

Intîmplarea a făcut ca, pe atunci, să m& găsesc 

căl&torind în drumul-de-fer cu marele bărbat de 

Stat şi atâta timp Preşedinte al Academiei Române, 

cu neuitatul Ion Ghica. 

Dânsul după ce m'a felicitat pentru silințele ce 

puneam la facerea Chartei tării, mi-a dăstăinuit tot
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de odată îndoiala ce avea, că voii isbuti în între- 

prindere, fiind-că, dicea fericitul bărbat, acestă lu- 

crare cere cheltueli considerabile, si mai cu semă 

pentru că personalul nostru technic — inginerii de 

cari dispunem adi— abia dacă vor fi îndestulători 

pentru lucrările ce sunt acum în proiect de exe- 

cuţiune. Am r&spuns atunci mult regretatului Ion 

Ghica, că intenţiunea mea nu este ca să fac Charta, 

Ţării cu ingineri de profesiune, ci cu ofiţerii nostri, 

căci ast-fel cheltuelile se pot reduce considerabil, 

şi fiind-că pentru o asemenea colosală întreprindere— 

"ca şi pentru lucrarea Cadastrului ţ&rii—pe lângă o 
precisiune rigurosă în operaţiuni şi o perfectă con- 
tinuitate de ani îndelungaţi, mai ales e cu totul in- 
dispensabilă o disciplină în lucrări, tot atât de ri- 
“ourosă ca şi în ale armatei, si o desvoltare a sim- 

timântului de datorie la personalul de operatori, în 
acelaşi grad ca si la militarii de sub drapel. 

Totuşi, cu tote raționamentele ce am presentat 

atunci, neuitatul Ion Ghica nu părea întărit în cre- 
dința că voit isbuti, si a trebuit ca mult în urmă— 
după ce i-am presentat_câte-va foi: din charta Mol- 
dovei si a Dobrogei, executate de oficerii nostri, 

el, superiorul bărbat si neîntrecutul patriot, să fie 
silit să recunoscă că avusesem dreptate. Nu voit 
uita nici odată mândria si nesatiul cu care regre- 

tatul Presedinte al Academiei Române, adâncit în 
mari bătrânețe, admira opera oficerului român, pre- 

cum şi afectiunea cu care m'a îmbrăţisat, dicându-mi: 

„Ltă multumesc din inimă, si crede că mă simt fe- 
ricit că ai putut să-mi probezi, cu charta în mână, 
că mă  înselasem în vederile. mele de altă dată.“ 

Acestă dreptă recunoscere făcea ondre lui lon 
Ghica şi încuraja pe acela ce se încumetase într”o 
întreprindere, care părea imposibilă celor mai mulți. 

Astă-zi, când avem curagiul a ne îndruma. către 
o altă lucrare de interes public nu mai puţin grea 
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dar care este o consecință a celei dintâi, pornim 

de la ferma convingere, că întreprinderile de pro- 

păşire naţională, atunci când la început ni se par 

cu totul imposibile, sunt cu înlesnire efectuate în 

folosul tuturora, dacă se pune bunavoinţă necesară. 

Mai cu semă, în casul ce ne ocupă, succesul ne este 

asigurat, dacă executiunea lucrărilor se află încre- 

dinţată unei armate, care posedă un corp de oficeri 

instruită si însufletăți în simţimîntul datoriei, cum 

sunt oficerii armatei nostre. | 

România — cu brate neîndestulătere chiar pen- 

inu trebuințele muncei agricole, şi având agricul- 

tura ca aprope unicul isvor de vieluire, — este ne- 

voită, mai mult ca ori-care alt Stat, a căuta să 

facă din armata sa, după pilda străbunilor nostri 

Romani, nu numai un scut temeinie pentru apăra- 

rea ţării, dar tot de odată si un factor folositor 

pentru  propăşirea -economică a natiunii. Numai 

atunci, când pe lângă puterea agricolă, rezimată 

pe ocrotirea regimului cadastral, vom avea 0 al- 

mată, care pe lângă ferul ce distruge, vă fi în stare 

să mânuiască tot asa de bine si ferul care pro- 

duce — ense et aratro — numai atunci, dic, putea- 

vom atinge acel sublim ideal de mari fapte ale pă 

rintilor si strămosilor nostri : A face lucruri mari 

și trainice cu mijloce mici si puţine. 

SFÎRŞIT.
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LĂMURIRĂ NOUL CU PRIVIRE LA CADASTRUL ROMÂNIEI.



  
 



AVERTISMENT. 

Publicând prima ediţiune a studiului nostru asupra 

Cadastrului României, jurnalul „Dreptul“ a arătat dre-cari 

păreri diferite de vederile autorului, şi ast-fel, am fost 

nevoit să dai lămuriri mai speciale, cari s'au publicat 

atât în broşură deosebită, cât şi în jurnalul «Dreptul». 

Pentru o mai bună lămurire a cestiunei ce ne preocupă, 

am reprodus cu ocasiunea edițiunei a treia (1900) atât 

părerile jurnalului „Dreptul“, cât şi explicările ce le-am 

dat la timp închinându-le bărbatului cel plin de merite, 

d-lui lon Kalinderu. 

Find-că acestă nouă expunere a lucrărilor o cred in- 

dispensabilă pentru bărbaţii de bine, ce recunosc însem- 

nătatea operei cu care am arătat că trebuegce a se dota 

tra, precum şi valabilitatea şi utilitatea Cadastrului și a 

mijlocelor propuse spre acest scop, o reproducem din 

noi aci însoţită de scrisorea către d. Kalinderu. 

Asemenea cred de trebuință & publica aici şi o altă 

scrisoare prin care închinam tot d-lui Kalinderu o co- 

municare făcută la Congresul Agrar cu privire la ace- 

iaşi cestiune care ne preocupă : Cadastrul României, 

căci cum zice Evangelistul : - 

„Se cuvine să dăm Cesarului ce este al Cesarului.:! 

Am adăogat în fine tot în aceste Anexe şi un meritos 

studiă „Reînoirea Cadastrului în Franţa“ ce jurna- 

Iul „Epoca“ a publicat în numărul săi de la 23 Octombre 

1899. In el se resumă nu numai procedeul urmat în Fran- 

cia cu privire la refacerea Cadatrului, dar în parte se 

explică şi vederile nostre expuse judecătei publice. Un 

asemenea studiă, venit din altă parte, nu pote de cât să 

întărsscă vederile nostre şi să fie citite de ori-cine cu 

interes.



     



iar Ofăinzate DA 
Halder, 

Dorinta ce avem de a vă areta în public iubirea si 

recunoştinţa ce vă păstrez, nu prin dedicaţiunea unei 

neînsemnate lucrări ca acesta as fi voit s'o îndeplinesc. 

Aşceptam prilejul unei lucrări mai meritorii şi mai 

demne de stima universală de care vă bucurați; dară 

omul propune şi împrejurările dispun. 

Apoi pe când ar fi trebuit, pote, să vă solicitez în 

mod prealabil bună-voinţa Domniei- Vostre, -pentru de- 

dicaţia ce am făcut'o, mă găsem grei bolnav; abia mai 

puteam face ultima revisiune a manuscriptului. In acelaş 

timp, „jurnalele cari descriai ca un spectacol dureros, 

d'o parte urgia cerului asupra țarinelor țtărei, iară de 

altă parte luptele electorale, cari ocupaă totă activitatea 

publică a naţiunei, îmi umpluseseră inima de grijă, când 

din fericire, unul din jurnale 'mi descoperea, că în mij- 

locul ruinei care ne amenință şi a nepăsărei generale 

pentru binele obştesc, Domnia- Vostră v'ați gândit la 

mijlocele pentru a alina suferințele viitore şi a scote 

omenii din nepăsarea în care căduseră; Domnia- Vostră 

ați dat îndemnul cuvenit ! 

Circulara Domniei- Vostre privitore la mijlocele de 

a combate fometea cu care seceta timpului ameninta, 

mai cu s6mă astă primă-vară, populatia rurală şi vitele
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s6le, precum şi cea cu privire la combaterea răului fu- 

nestei credințe a populaţiei rurale în destinul fatalis- 

mului, ai fost balsamul inimei mele. 

In genuchi am adus laudă Domnului Sfînt, care a avut 

_grijă de a înzestra țsra cu omul de bine, pe care Ho- 

raţiu ni-l înfățişsză într'un mod atât de sublim : 

„Impavidum ferient ruin&.., 

„Justum ac tenacem propositi virum... 

Acâsta este, mult stimate Domnule Kalinderu, origina 

omagiului public ce vam adus prin mica mea scrisore. 

Acum, fiind-că am mărturisit păcatul capital,— pentru 

neimplinirea altor datorii, pot a vă implora cu credința 

Bvangelistului : | 

„lartă-mE€ în greșalele mele !“. 

Şi sunt al Domniei-V datre 

cu totul devotat 

1899, Iulie 5. a Generalul C. I. Brătianu.



A doua scris6re adresată d-lui [on Kalinderu şi servind 

ca prefaţă la conferinţa ce am ţinut în sinul Congresului 

Agricol din Bucuresci în diua de 14 Decembrie 1902 sub 

titlul : Stabilireay Regimului Cadastral de care are tre- 

buință România, Buc. 1903. 

EA (4 ut atimale CDommrule almoeru, 

Dilele acestea inspectând lucrările de ridicare topo- 

grafică ce Institutul Geografic al Armatei execută, pe 

terenul hotărit pentru manevrele de instrucţiune ale Cor- 

pului I de Armată, am avut ocasiunea ca să visitez şi 

comuna rurală Şăgarcea de pe Domeniul Cor6nei, pus sub 

părintesca administraţiune & Domniei Vostre. Sunt pote 

omul cel mai putin înzestrat cu însugirile trebuinciose 

pentru a-mi da sema cu temeinicie de rostul economiei 

agrare ; de aceia asupra ei nu insist. Dar am cunoscut 

Şăgarcea şi înainte, Cu ocasiunea concentrării armatei 

in Oltenia în anul de grea cumpână pentru t6ră—18177— 

pe când acestă moşie se găsea sub regimul vitreg al 

arendăsuirei. Ast-fel, involuntar, în spiritul mei trebuia 

„să. se oglindeze în mod hotăritor impresiunea rezultată 

prin efectul. comparațiunei. . | 

In fapt, astă-di la Şăgarcea o administrațiune price- 

pută si umanitară, pătrunsă de sentimentul datoriei, â 

luat locul explâtărei de altă dată vitrege, fără sații şi 

fără omenie, al arendăşuirei care storcea pământul tării 

şi pe bietul muncitor, ca pe 0 vacă străină. Cultura sis-
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tematisată şi rațională a înlocuit munca cea răsleță şi 

fără pricepere de odinidră. Sătenii chiar par acum a nu 

mai fi cei din trecut—fără rost şi semă—atâta sunt ei de 

transformați în felul viețuirii şi al muncii lor comune. 

Ei sunt înzestrați cu cele mai noui instrumente de muncă, 

sunt puşi sub conducerea unui personal de elită care, pe 

lângă calităţi profesionale excelente, desfăşură o mare 

putere de muncă, şi introduce idei noui şi puternice pentru 

regularea muncei şi înălțarea morală a omului. Munei- 

torii Şăgârceni semână unui adeverat corp de armată 

disciplinat şi conscient de misiunea sa. In fie-care mo- 

ment se pote distinge soldaţii şi şefii (Administratorul, | 

Statul-Major, sefii de secţiuni, şefii de culturi şi frun- 

taşii conducători ai grupurilor de muncitori). O voinţă 

comună şi unică ciroulă în aceste sforţări colective, în- 

ţocmai ca la armatele bine organizate ale unei mari 

națiuni. ” | 

Dar aceste sforţări colective, ce merită totă lauda, ca 

şi aceste transformări fericite cari ai de scop să redea 

feciorelnicului pământ al României, fertilitatea sa pro- 

verbială, nu sunt încă nimica pe lângă sârguinţa de totă 

lauda ce Administraţiunea Domeniului Coronei depune 

pentru pregătirea generațiunilor tinere, a cetățenilor de 

mâine, în sc6la comunei şi la glasul stint al Bisericei. 

Nu mai puţin şi osebita şi fără semăn grijă de a asigura 

confortul şi bunul traii al personalului diriginte, avend 

fie-care din ei casă zidită, mobilierul necesar, publica- 

țiuni speciale pentru cultura profesională, tablouri de 

înve&ţămeânt practic intuitiv şi chiar mijloce pentru dis- 

tracțiunea spirituală.— Ei sunt înzestrați cu mijloce si- 

gure pentru pensiuni şi cu case de economii şi de ajutor 

mutual; sunt bine plătiţi şi îngrijiţi cu omenie: si în 

continuă se găsesc ajutaţi cu sfatul, încurajați cu pilda 

şi stimalaţi cu perspectiva de a fi bine r&splătiţi. 

In aceste condițiuni de perfectă întocmire a muncei, 

de vietuire şi de învăţământ, se întelege lesne că re- 

sultatele nu pot fi de cât vrednice de admirat. Când însă 
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ne gândim, că acestă fericită transformare sa făcut la 

Şăgarcea numai în trei ani, că aceiaşi prefacere de reală 

imbunătățire se resimte pe întreg Domeniul Cornei, si 

că tote aceste minuni de muncă agrară sunt opera băr- 

batului care nu se teme & spune în public, că „nefiind 

nici agricultor, nici silvicultor, dar condus de sentimentul 

datoriei... am căutat a face binele, fără a me descuraja 

de greutăţile ce mi sau ivit în cale“ ) — atunci în genuchi 

aduc laudă Domnului Sfînt, carele a avut grija de a în- 

zestra Domeniul Coronei cu ocrotirea Domniei- Vostre. 

"Si când, mai departe, cugetăm că miile de domenii hă- 

răzite de strămoşii şi părinții nostri pe la diferite insti- 

tuțiuni de bine-faceri, dacă sar fi putut şi ele bucura de 

aceeaşi îngrijire părint&scă şi înțeleptă, ne-ar fi înfățișat 

astâdi acelaşi tabloi de prosperitate ca Domeniul Coronei; 

când gândim că şi ele ar fi fostun mijloc real de prefa- 

cere în bine, ajutând nu numai pe cei suferindi cu trupul, 

dar încă, contribuind şi la desvoltarea calităţilor excelente 

ale poporului român ;. când cugetăm dic la tote acestea, 

nu putem de cât aduce laudă părbatului celui vrednic, 

muncitorului celui fără semăn, şi dicendu-i: ale tale din- 

tru ale tale, venim prin scrierea de faţă să-l sălu- 

ţăm cu respect, şi să ne întărim şi mai mult, împreună 

cu el, în credinta nostră : că, pentru a ne îndeplini obli- 

gațiunile nâstre de cetățeni şi de funcţionari, nu este în- 

destulătore numai instrucțiunea profesională, ci mai pre 

sus de tote trebuesce, cum 0 spuneţi Domnia- Vostră, 

Domnule Kalinderu : Sentimentul datoriei. 

„In îndeplinirea acestei datorii ati avut, Domnule Ka- 

linderu, şi putem avea toți, oglinda viuă în Marele şi 

Augustul nostru Suveran, El slujbasul neadormit, EI 

cârmaciul neobosit, EI îndreptătorul şi sîrguitorul a tot 

ce e bine şi frumos în era nostră. 

  

  

1) Indrumări date agenţilor Domeniului Coronei de către Jon Ka- 

linderu, 1900.
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Dar acel ideal de progres în exploatarea solului şi 

sub-solulai proprietăţilor nostre pământesci, ideal ce 

Domnia- Vostră urmăriţi fără preget, mă duce întrun 

alt cerc de idei care este scump îndelangatelor mele 

preocupări. Şi anume : 

Se presintă întrebarea: dacă față de neparcelarea în 

mod legal şi cu temeinicie a pământului cedat atâtor 

sute de mii foşti clăcaşi, împroprietăriți acum 40 de ani 

prin legea din 1864; dacă mai cu s6mă faţă de rîvna 

tot crescândă, ce se vede din tote părţile, de a parcela 

încă pămentul, pentru a împroprietări pe toţi sătenii, — 

justiția mai pote fi lăsată cum se află astă-di : o justiţie 

desarmată, fără putere de a întrina lăcomia criminală 

de cotropiri megieşe, în neputinţă ca să reprime inten- 

țiunile culpabile de revendicări fără sfîrşit, la care dil- 

nic este expusă proprietatea rurală. Şi în starea acâsta 

de lucrari dre nu vedeţi Domnia- Vostră, ca şi mine, un 

pericol inevitabil, capabil nu numai de a zădărnici truda 

Domniei- Vostre pentru a valora pământul țării, ba chiar 

de a sdruncina din temelii tot regimul salutar al proprie- 

tății imobiliare ? De sigur că da ! 

Ast-fel cuvântarea mea asupra „Regimului Cadastral de 

care are trebuință România“, chiar de mar fi vrednică de 

- aplicare imediată; ea totuşi vorbesce dre-cum de propriele 

afaceri şi preocupări ale Domniei- Vostre, şi ast-fel, ea 

merită, cred, bine-voitorea Domniei- Vostre solicitadine. 

In fapt, cuvântarea mea tinde să arate mijlocele me- 

nite să asigure liniştita posesiune indispensabilă propă- 

girei economice a vetrei nostre pămâ6ntesci, în ogorul 

căreia Domnia- Vostră munciţi fără preget şi cu atâta 

abnegaţiune, pentru a trage brazde temeinice de progres 

agronomie, | 

Aceste fericite brazde, o repet si aci, sunt cu totul 

indispensabile mai cu s6mă pentru o naţiune ca poporul 

român, care trăesce în cea mai mare parte din lucrarea 
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pământului, si în o țeră ca România unde, cum dice ne- 

uitatul Vasile Alexandri : 

„E legat prin sânge pământul de popor“. 

Dar dacă aceste temeinice îmbrăsdări, de fericită trans- 

formare a sătânului şi a muncei pământului, nu rodesc 

şi dincolo de hotarele Domeniului Coronei, cum se cu- 

vine şi o doriti,— vina, sigur, nu pote fi atribuită Domniei- 

Vostre, nici proprietarului de pământ; ea se datoregte 

grelei situațiuni în care se află proprietatea pămentescă 

la noi şi mai eu s6mă, fluxului şi refluxului de cotro- 

piri şi revendicări megieşe cari depreciază valdrea pă- 

mântului şi împedică proprietatea ca să vie cu creditu 

săi în ajutorul proprietarului celui lipsit de brate de 

muncă îndestulătore, ca şi de banii necesari ca să-şi pro- 

cure seminţe bune şi instrumentele trebuinciose pentru 

munca raţională a pământului. Sai alt-fel dis :— fiind- 

că proprietatea pământ&scă na se găsesce asedată sub 

ocrotirea regimului cadastral, singurul menit a asigura 

linistita posesiune şi căreia Statele din: Occident dato- 

resc prosperitatea agriculturei şi succesul financelor pu- 

blice. 
S'a lucrat destul, dacă nu prea mult, pentru ridicarea 

edificiului nostru social ; prudența cere ca acum să ne 

țintim inima si la temelia sa — talpa ţării şi rodnicia pă- 

mântului ţării — pentru a le aduce si pe ele la nivelul 

de progres cerut astă-di în viețuirea modernă, către 

care națianea s'a îndrumat prin mintea ageră şi brațul 

vitejese al Atesului Ei. 

Consideraţiunile de mai sus Justitică până la un punct, 

mult stimatul mei Domn, motivul omagiului public, ce 

m'am credut dator a vă aduce prin mica mea scriere. 

Mai mult, datorez acesta şi ca semn de recunoscință 

pentru numerosele încurajeri cu care Domnia- Vostră 

m'aţi onorat în particular. 

Daţi-mi deci voie, la finele acestei dedicațiuni, a vă dice 

şi a vă ura: stăruiti în calea ce aţi apucat; fiti făclia
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pururea laminătore şi antemergătore pentru buna gos- 

podărie şi sănătbsa administraţie a avutului naţional ; 

lucraţi cu bărbăție şi curagiiă, căci ast-fel veți dobândi 

o glorie curată fără semăn, fiind-că o veţi bine-merita ; 

vă veţi bucura, din ce în ce mai mult, de stima şi iubi- 

rea Regelri, fiind demn de Inaltele Sale dorinţe; veți 

fi iubit şi venerat de toţi bunii Români. Renumele Dom- 

niei- Vostre răsuna-va peste vscuri în: inima n6mului ro- 

mânesc, fiind că aţi bine meritat şi muncit pentru feri- 

cirea mai ales a claselor ţărănesci, adică a celor mulţi 

şi obijduiţi, a celor mai de toţi şi mai tot-dauna uitaţi, 

a talpei ţării, care ne dete mai eri pe vitejii de la Gri- 

vița, Smârdan şi Plevna, precam mai acum câte-va v6- 

curi tot densa a dat din sînul ei, tot-Wauna vîrtos si 

sănătos, pe eroii de la Rovine, Racova, Rezboeni şi Că- 

- lugăreni. 

Fie ca cei îndreptăţiţi a vă procura concursul necesar, 

să vă înţelegă în strădania si aspiraţiunile Domniei- 

Vostre, Domnule Kalinderu ! Fie ca spiritul Domniei- 

Vostre, ager şi prevădător, practic şi cumpănitor, să 

insufletsscă şi pe aiţii; iar opera nobilă şi covirsitore, 

la care vaţi închinat anii cei mai frumoşi ai vieței vo- 

stre, să serve drept mustră pentru toți şi în tote ! 

Asa să vă ajute Dumnedeă întru adinci bătrînețe 

fericite ! 
Sunt al Domniei-Vostre cu totul devotat servitor 

Generalul C. 1. BRĂTIANU. 

Şăgarcea 1903, Iunie 21. 

 



ANTÂA APRECIERE A JURNALULUI „DREPTUL“ 

CU PRIVIRE LA 

CADASTRUL ROMÂNIEI. 

Jurnalul „Dreptul“ în No. 25 a. e., discutând cestiunea 

Contribuţiunilor directe şi Cadastrul, începe studiul săi 

ast-fel: 

„Proprietatea e sacră şi neviolabilă (art. 19 din. Con- 

„stituţiune). Ce pote să fie mai frumos? Ori-cum, liber- 

„tatea abstractă a proprietăţii, e la urma urmei 0 po- 

„veste, dacă Statul, necontrolat fiind, volnie este să ne 

„pretuiască averile după bunul săii plac, împovărându-ne 

„cu biruri de nesuferit. 
_ 

„Ei bine, evaluările se fac la noi astă-di ă la flan, fără 

„multă socotslă şi luare aminte, lipsindu-ne încă tote ele- 

„mentele unui Cadastru bine chibzuit“. 

Imediat după acsstă constatare magistrală, jurnalul 

Dreptul adaogă într'o notiţă următrea reflexiune cu pri- 

vire la lucrarea mea în particular şi asupră Cadastrului 

în general: 

„D-nu General C. . Brătianu (Cadastru României pag. 

„66), căruia îi presintăm omagiile nostre de. recunoş- 

  

1) Pentru a nu altera în nimic textul acestor cercetări am păstrat 

paginaţia cara se refera, la ediţiunea din '1899; de ait-fel cu înlesnire 

se pote vedea, rostul lucrurilor şi cu ediţiunea de faţă. 

13
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„cinţă că ne-a făcut onorea a ne trimite cartea D-sale 

„vrednică de totă lauda, ne asigură că ne vom vedea, 

„în acâstă privinţă, în curând visul cu ochii. Mai e, însă 

„mă tem, până la facerea Cadastrului nostru, încă un 

„deal şi o vale şi o limbă de pădure. In Franţa, în ade- 

„ver, operaţiunile Cadastrului sa tărăgănit o jumătate 
„de secol şi lucrul se reîncepe acum da capo (V. Du- 

„erocg, „Cours de droit administratit“, II. No. 1135). 

„Folositu-s'a cel puţin societatea francesă de o lucrare 
„asa de lungă şi asa de costisitore ? De loc! Ad. Wag- 

„ner („Finanzwissenschaft“, III. pag. 446), constată din 

„contră, enorma defectuositate a Cadastrului frances. 
„D-nu General C. 1. Brătianu recunoşce prin urmare, cu 

„drept cuvânt că, cu cât personalul va fi mai numeros, 

„cu atât şi facerea Cadastrului va reclama mai puţin timp 

„(op. cit., pag. 67). Mai numeros, adăogăm noi, şi mai 

„destoinic! Insu-gi personalul judiciar trebue să fie în- 

„doit, ba chiar întreit, ca să potă lua în spinare un adaos 

„aşa de imens de lucru, şi să aibă, deosebit de acesta, 

„la disposiţiunea sa o procedură cadastrală înțeleptă şi 

„ocrotitore a tuturor intereselor în joc, căci, de nu, se 
„va face o rasolslă caraghi6să în materie cadastrală, cum 
„se obicinueşce astă-di în materie fiscală, şi vom ajunge 
„ast-fel, în cele din urmă, la un resultat din tote pune- 
„tele de vedere ridicul. Vaca răstornă găleta după ce o 
„umple cu lapte! În cât se atinge în fine, de însemnă- 
„tatea Cadastrului pentru îmbunătăţirea regimului nostru 
„ipotecar, o vom discuta în curând, comentând art. 1780 
„Si următor din Codul nostru civil“. 

lară mai apoi — către finele studiului s&ă — Jurnalul 
Dreptul — arătând că: „Administraţiunea, belgiană, face 
„prețuiri“ —cu privire Ja contribuţiunile directe—mult mai 
„drepte, călăuzită fiind întru acesta de Cadastrul belgian“, 
mai adaogă încă o altă notiţă, cu privire la lucrarea mea 
şi a Cadastrului în general, în termenii următori :
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„Nu avem dar de cât să imităm iute Cadastrul bel- 

„gian, german, australian ete. ? Nar strica, credem noi, 

„să turnăm, din contră, multă apă în vinul entusias- 

„mului nostru pentru idealul cadastral. Vorba lată a lui 

„Bonaparte : „Celui qui fera une bonne loi sur le ca- 

„dastre meritera une statue“, nu mai prinde adi. Eco- 

„nomiştii constată, din contră, enorma defectuositate a 

„Cadastrului frances. Ne trebue fără îndoială un Ca- 

„dastru bun, dar acsstă operaţiune va costa sute de mi- 

„line şi va fi forte cu anevoe de executat. Delimitarea 

„pământurilor răzeseşci mai cu s6mă, va fi o adevărată 

„quadratură a cercului. Cât în fine pentru îmbunătăţirea 

„regimului nostru ipotecar, e vădit lucru, că nu cadas- 

„trul singur ne pote aduce ]a ţel, ci e nevoe pentru acest 

„sfârşit de o reformă radicală a întreg sistemului nostru 

„ipotecar. Inscrierii ipotecilor, ete. să premergă 0 cer- 

„cetare a titlurilor de proprietate, ca în Germania, asa 

„ca dobânditorul ipotecei să nu mai aibă a se teme de 

„Dică o evicțiune ? Nu dicem ba. Reforma acesta reclamă 

„însă o pregătire forte seriosă, un număr neasemenat 

„mai mare de judecători, cheltueli enorme, etc. Să în- 

„locuim în materie de ipotecă principiul „jus vigilanti- 

„bus“ prin sistemul legalităţei şi al epitropisirei ? Pie. 

„Trebue însă mai întâiă să studiem acestă cestiune din 

„tote punctele de vedere, şi acest studii, ca să fie serios 

„Şi Spornic, reclamă mult timp. Cine se pripesce, se 

„părlesce pe



NETEMEINICIA APRECIEREL JURNALULUL „DREPTUL 
CU PRIVIRE LA 

CADASTRU ROMÂNIEI. 

  

„Ne nous passions pas, ne nous agitons 
„pas ; examinons dans la calme, comparons 
„sans parti pris, sachons entendre la verite. 
„Faisons ce travail desprit qui consiste, 
„Waprăs le inarâchal Bugeaud: 4 constater 
„les effets. ă rechereher les causes et a a6- 
-„duire du rapprochemenţ de ces deux 6l€- 
„ments d'examen le vrai; c'est-â-dire, ce 
„Qwil aurait fallu faire ou ne pas fairet, 

Găne&rai. TROCHU. 

Se pare ast-fel, că am fost un innovator prea îndrăsneţ, 
un ingenios forte puţin inginer şi un proprietar fonciar 
cu totul neşciutor de bine-facerile regimului în care ne 
găsim, când am propus, ca să se pună şi la noi proprie- 
tatea imobiliară sub regimul cadastral modern în care ea 
se găseşce în statele din Occident, şi am arătai mijl6- 
cele pe care le-am credut indestulătore spe a se putea 
îndeplini acestă trebuinţă. 

" Cestiunea Cadastrului în România, pusă ast-fel de jur- 
nalul Dreptul, presintă un interes destul de important, 
atât din punctul de vedere juridic cât şi administrativ, 
cunoscută fiind înalta autoritate — ca Jurist şi ca publi- 
cist—a directorului jurnalului Dreptul — a D-lui Alex. 
Degr6—consilier la Inalta Curte de Casaţie. D'aceea mă 
cred dator a cerceta întru cât aceste aprecieri ale jur. 
nalului Dreptul sunt ori nu fundate, mai cu s6mă, că ei 
în Introducerea ce o serisesem la lucrarea mea, preve- 
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nisem pe cititori despre sarcina ce mi-o asum acuma 

prin următârele cuvinte (pag. 23): 

„Depurte de mine presumpţiunea de a crede că tote 

„vederile stabilite în acest studii, sunt infalibile ; adică, 

„că tote sunt bune şi juste. Din contră, rog pe lector a 

„examina singur tote modalităţile propuse de a ajunge 

„la acest scop şi a nu primi de cât ceea ce forța şi 

„evidenţa raţiunei îl va putea convinge să le credă că 

„sunt bune. Atunci însă, o datorie de bun cetățean se 

„impune cititorului : de a se sili pe tote căile, ca tâte 

„folesele Cadastrului, despre cari se va convinge, să le 

„facă cunoscute celor ce vegheză pentru interesele pu- 

„blice şi să cerce, ca ele să fie puse în execuţiune 

„reală, de către cei în mânele cărora stă puterea de a 

„dota națiunea cu Cadastrul terei, acest instrument cu 

„totul indispensabil propăşirei economice naţionale şi 

„private.“ 

„Atunci, lectorul, va bine merita pentru patrie“. 

Ast-fel, nevoit mă găsesc şi cu acsstă ocasiune, a da 

un exemplu pentru ceea ce doresc ca să facă alţii şi 

presint D-lui DEGRE, explicările următore : 

Vă mulţumese din totă inima, Domnule Director al 

Jurnalului „Dreptul“, pentru amabila atenţiune ce a-ţi 

avut de a presenta cititorilor Dreptului, modesta mea 

lucrare, referitore la Cadastrul României; dară, cum în 

acestă presentare Domnia-Vâstră nu faceţi o analisă 

desfăşurătore a cercetărilor, a studiilor şi a principiilor, 

ce le-am desvoltat, ci aţi ţinut mai mult a vă ocupa cu 

păreri generale asupra Cadastrului, şi punând cu acestă 

ocasiune în sarcina mea vederi cari nu sunt cuprinse de 

loc în publicaţiunea mea, şi nici nu aă intrat în cugetul 

met, nevoit mă găsesc să restabilesc adevărul, pentru ca 

ideile înfăţişate în lucrarea ce-am publicat să nu remână 

necomplete şi chiar văi înţelese în spiritul cititorilor 

Dreptului.
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- Prin acestă expunere voiti avea şi fericirea 'să reduc la 

minimul posibil: „delul, valea şi limba de pădure“, ob- 

stacole cari Domniei-Vostre vă inspiră atâta temere, că 

nu se va putea aduce la îndeplinire înfiinţarea cadastrului 

tărei. a e 
Pentru acest scop, vă previn din nainte să nu vă te- 

meţi că voii recurge la espunerea unei nouă serii de 

teorii, ci mă voii mărgini cu acestă ocasiune, numai la 

_ argumente practice, trase din chiar lucrarea ce am pu- 

blicat ; şi acâsta, o repet, nu o fac cu pretențiunea de a 

îndrepta în sentimente pe Domnia-Vâtră, căci o sciă bine, 

că pentru ca cine-va să potă aprecia în mod just fondul 

unei cestiuni nou&— valabilitatea şi utilitatea Cadastrului 

şi a mijlocelor propuse — argumentaţiunile cele mai solide 

sunt neîndestulătâre ; trebueşee înainte de tote şi o e- 

nergie inerentă individului pentru a renunţa de sine la 

opiniunile ce le are deja. Incerc ast-fel acestă lucrare 

cel puţin cu speranţa de a reduce la minimul posibil obs- 

tacolele cari astă-di vă împedică vederile: — netedind 

dealul, construind un pod. peste vale, făcend luminisuri 

prin limba de pădure întru atâta, ca ridicându-vă pe 

culmea de la porta instituţiunei Cadastrului, să puteţi 

vedea comod, pe d'asupra accidentelor pământeşci, Ca- 

dastrul României în tâtă magia sa, ast-fel cum lam de- 

finit ei, că trebueşce să fie. . 

Pentru o mai bună lămurire, voii urmări chiar ordinea. 

de idei, în care Domnia-Vâstră vă arătaţi îngrijirea de a 

vedea realisat odată acest „vis de aur“ al mei. 

Recunosc din preună cu Domnia-Vostră că: — „In Fran- 

„cia, întradevăr, operaţiunile cadastrale sai trăgănit o 

„jumătate de secol şi lucrul se reîncepe acum d'a capo“ ; 

cum însă Domnia-Vâstră, la acestă sentinţă magistrală, 
nu adăogaţi nici o consideraţiune explicativă, ci vă măr- 
giniți numai a aminti în parantesă—pur şi simplu—că a: 
cestă nenorocire a descoperit-o juristul V. Ducrocg, ine- 
vitabil ast-fel, puneti pe cititorii „Dreptului“ în faţa u- 
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unei axiome a vecului de mijloc, în fața dogmei de a 

crede fără a cerceta, care însă întunecă raţiunea cea 

mai critică. Sapiens nihil affirmat quod non probet. | 

Cum. vedeţi, D-le Director, este bine; ca alături de o- 

piniunile trunchiate ad usum cause şi argumentele ad 

rem pe cari D-vostră, vă basaţi credinţa, să punem dic, 

la dispoziţiunea -cititorilor jurnalului, Dreptul“ şi consta- 

tări vădite, singurile menite a ne da lumina în judecarea 

acestei cestiuni, a vedea: quid deceat, quid non. 

Trăgănirea operaţiunilor cadastrale în Francia 0 Ju- 

mătate de secol, se datoreză, D-le Director, nu cum lă- 

saţi să se înţelegă, greutăţei operaţiunilor cadastrale,—căci, 

după cum constată Inalta Curte de Casaţie din Francia, 

partea cea mai delicată a cestiunei—adică, constatarea 

si legitimarea dreptului de proprietate imobiliară şi a 

dreptului de ipotecă — ai fost forte mult simplificate, 

dacă nu şi de tot excluse: „Ses redacteurs (du cadastre) 

„—dice Inalta Curte de Casaţie--n'ont 6gard qwă la pos- 

„session, ă la possession apparente, fondâe sur la com- 

„mune renomms6e. Les anciens țitres ne leur sont pas pro- 

„duits ; ils n'ont pas qualit6 pour en requerir Pexhibition, 

„aucune enquste legale ne precede leur iravail ; dans les 

„cas douteux, Pautorit& superieure administrative n'est 

„m&me pas consultee, Pattribution des propristes a done 

„&t6 souvent fautive ; tout a ste fait sur de simples ren- 

„seignements verbaux recueillis par les ingenieurs, par 

„les g6omâtres-arpenteurs ou leur commis“ ?). 

Iară din desbaterile ce sunt : consemnate în „Proc6s- 

Verbaux de la commission extra-parlamentaire du ca- 

dastre“ xeiese : că trăgănirea operaţiunilor cadastrale -se 

datoreză greşelei de a se fi lășat acâstă lucrare colosală 

de utilitate publică—cum este Cadastrul Franciei—eca să 

depindă de la versalitatea şi de la incertitudinea delibe- 

  

1) Procâs-Verbaux de la commission extra-parlamentaire
 du ca- 

dastre, Pasc. IV. . ,
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rărilor comunale şi judeţene, pe când trebuinţa urgentă 

naţională şi uniformitatea indispensabilă în operaţiuni im- 

puneati îndatorirea— cum recomand şi eii pentru lucrarea 

Cadastrului României—ea totalitatea operaţiunilor cadas- 
trale să fie condusă sub direcţia şi controlul imediat al 

autorităţei centrale (pag. 21 şi 86). 

Şi în fine, faptul, că la executarea Cadastrului Franciei 

s'a avut în vedere numai trebuința de a se dota ţera cu 

un instrument pur fiscal, arată în destul raţiunea de ce 

„lucrul se reîncepe acum d'acapo“. Inmulţirea necesită- 

ților şi progresul culturei aduc cu sine, ca o operă, în- 

destulătâre pentru trebuinţele unei generaţii, să devină cu 

totul insuficientă mai în urmă. Adică, aduce trebuinţa de 

a reface din notă o operă chiar superidră, în conformitate 

cu cerinţele timpului şi prin întrebuinţarea de metode şi 
instrumente perfecţionate. Si Cadastrul, ca tote operile 
cartografice, făcând parte din acele lucrări, cari prin ele 
înseşi nici nu să alterâză, nici nu se perfecţioneză cu pro- 
gresul lucrurilor, după o 6re-care existenţă, — fatalminte 
el încetâză de a mai fi un instrument corespundător îm- 
prejurărilor timpului. 

D'aceea, operile cartografice — triunghiulările geodesice, 
ridicările topografice, determinările cadastrale — conduse 
sub cele mai bune auspicii, pretutindenea sunt şi vor fi 
continui ţinute în raport cu schimbările aduse la suprafața 
pământului, eu trebuinţele crescânde ale naţiunei şi cu 
progresul ştiinţei. Marea operă cartografică a Franciei, 
cunoscută sub numele La carte de Cassini, abia publicată 
în întregul s&ăl a 1815, s'a constatat, după doi ani în urmă, 
că cu t6tă insemnătatea ei, vu mai este în rapori cu trc- 
buințele epocei şi progresul lucrurilor, şi ast-fel s'a dispus 
refacerea ei 1). La rendul săi în urmă, charta cunoscută 
sub numele de La grande Carte de IBtaf-major, cu totă 
însemnătatea autorilor ei, abia s'a terminat în 1866 şi s'a 
recunoscut imediat trebuința de a se reface 2). Cadastrul 

1) Ordonance Royale du 6 Aoit 1818. 
2) Memorial du Depot de la guerre 1866.—La Carte de France. 1899. 
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Franciei, ordonat în 1807, abia ce sa terminat în 1850 

cu comuna Leyvaux, imediat s'a recunoscut trebuinţa de 

a se revizui 1); şi acâstă revizuire, abia completată în anii 

trecuți, s'a constatat din noii, că Cadastrul actual este 

o operă neîndestulătore pentru trebuințele epooei şi sa 

dispus de a se reface, nu numai ca instrument fiscal, ci 

şi ca instrument juridic ?). 

În acest îndoit scop, D-le Director, „lucrarea cadas- 

trului, se reîneepe acum da capo în Francia“. 

D'asemenea în Germania, Austria, Italia, Belgia, Olanda, 

ete., cu un cuvânt, în tote statele din Occident, s'a lucrat 

şi se lucrâză în continui, cu un zel infatigabil, pentru a 

întreţine operile cartografice (Charta şi Cadastrul) în ra- 

port cu schimbările aduse la suprafaţa terenului şi cu 

trebuințele crescende ale epocei. 

După cum vedeţi, D-le Director, din acestă realitate a 

faptelor resultă : că mărturisirea juristului V. Dicroog nu 

mai are raţiunea ca să vă dea temeri defavorabile înfiin- 

“ţărei Cadastrului în România, saii să dea altora naşcere la 

conclusiuni eronate, a crede ast-fel cum sunt preseniate 

lucrurile trunchiate, în jurnalul „Dreptul“, a crede dic: 

că nenorocita trăgănire de o jumătate de secol pentru 

facerea Cadastrului Franciei, este inerentă Cadastrului; 

iară de altă parte, s'ar putea conchide, cum lăsaţi să se 

înţelâgă, că dacă vom fi şi noi nevoiţi, ca să reîncepem 

lucrul da capo după câți-va ani, cum se face astă-di în 

Francia, atunci ar fi mai logic, ca să nu mai facem de 

loc Cadastrul ţării. 

Domnia-Vâstră, Domnule Director, imediat după ce co- 

municați părerea juristului Ducroeqg, vă puneţi întrebarea: 

„Folositu-s'a cel puţin societatea francesă de o lucrare 

„a Cadastrului, aşa de lungă şi aşa de costisitore ?* Și 

răspundeți pur şi simplu „Nu, de loc !* Bă, răspund din 

contra: s'a folosit relativ, forte mult; şi iată cum: 

  

1) Loi du 7 Aoit 1859. 

- 2) Loi du 17 Mars 1898.
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Zice relativ, căci la 15 Septembre 1807, când genialul 

împărat Napoleon I a ordonat facerea Cadastrului Fran- 

ciei, scopul ce se avea în vedere şi care s'a urmărit apoi 

în decursul vecului, a fost cu totul limitat — îndestulător 

pote pentru acea epocă — pentru stabilirea impositului 

fonciar, pe base mai raţionale și capabile să inspire con- 

tribuabililor sentimentul de dreptate publică; sai cum 

olăsuesc instrucțiunile epocei :—,„inspirer cette convine- 

„tion necessaire par un mode de recouvrement, libre de 

„Linfluence de toute autorite locale, d'aprâs leguel chaque 

„particulier puisse asseoir lui-meme et fixer sa dette, sans 

„avoir ă redouter les caprices de larbitraire, la partialite 
„des collecteurs, ni les vexations des preposes“ 1). 

Acest scop al Cadastrului Franciei, tot ast-fel a fost 
explicat şi prin expunerea de motive a legei câdastrale 

din 1807, făcută de ducele de Goste, ministrul de finance 

al imperiului ; şi anume: „Mesurer “sur une etendue de 

„plus de sept mille neuf cent et un miriamâtres carrâs 

„plus de cent millions de parcelles... ..; confectionner pour 

„chaque commune, un plan ou sont rapporttes ces cent 

„millions de parcelles, les classer touies d'apres le degre 

„de fertilits du sol, evaluer le produit imposable de cha- 

„cune d'elles ; râunir ensuite, sous le nom de chaque pro- 

„priâtaire les parcelles 6parses qui lui appartiennent; 
„dâterminer, par la râunion des leurs produits, son re- 

„Venu total, en faire de ce revenu un allivrement qui 
„sera desormais la base de son imposition... tel est Vobjet 

„de Lopperation cadastral“ 2) 

Inalta Curte. de Casaţie din Francia, într'o analisă me- 

morabilă a acestor operaţiuni cadastrale, având în ve- 
dere intenţiunile ce s'au urmărit la facerea Cadastrului 
Franciei, afirmă, că Cadastrul Franciei şi-a atins acest 
scop propus de legiuitorul din 1807, “şi în conclusiunea, 

  

1) Instructions publises pour Vexecution des Axpentages parcel- 
laires, approuvees par le ministre des finances.. Manuel de Pingenieur 
du cadastre par Reynaud. 1808. | ' 

2) Recueil des documents concernant le cadasire depuis 1807.
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sa se exprimă ast-fel: „On comprend que cela soit -suf- 

fisant pour la formatiou des contributions“ 1). 

Şi în specie, în Francia ca şi la noi, Inalta Curte de 

casaţie, este ultima ratio. Ast-fel, D-le Director, cred a 

fi inutil ca să mai presint aci şi alte date cu privire la isto- 

ricul Cadastrului în Francia, mai cu semă faţă de D-voasire 

consilier la Inalta Curte de Casaţie; dar, pentru o mai 

bună lămurire : că Cadastrul fiscal al Franciei a adus 

servicii reale societătei francese, o repet: aceste servi- 

cil sunt numai acelea ce şi-a propus legiuitorul din 1807 

în expunerea de motive citată mai sus; anume: ase 

putea stabili impositul fonciar întrun mod mai raţional 

şi chiar până la un ore-care punct, mai la adăpostul bă- 

nuelilor la cari dai nascere vechile operațiuni de recen- 

sământ fonciar , metodă, de care astă-zi ne mai servim 

noi şi tot Orientul european, şi a cărui arbitrarietate chiar 

 Dovostră o recunâşceți, când, la începutul criticei, qiceţi 

că: „evaluările fonciare la noi se fac astăzi a la fan, 

fără multă socotelă şi luare amiate“. 

Mai departe, D-le Director, înfăţişând lucrurile — aşa 

pur şi simplu — cum le faceţi în diarul Dreptul : că „Ad. 

Wagner (Finanzwissensehait, TIL pag. 436) constată din 

contră enorma defectuositate a Cadastrului francez“ 

este inevitabil ca să lăsaţi în spiritul cititorilor „Drep- 

tului“ bănuiala; că eu, prin lucrarea mei; aşi propune 

a se face pentru ţara noastră, un cadastru după modelul 

Cadastrului francez; ceea-ce ar fi o greșelă neertată din 

parte-mi, de ore-ce chiar Francezii, cu totă părerea de 

rău, ce dânşii simţese pote, că se deprecieză fructul ma- 

rei revoluţiuni — Cadastrul actual — totuşi ei ast-di se 

găsesc nevoiţi a se lepăda de Cadastrul la care se referă 

critica D-lui A. Wagner, citată de D-vostră. 

In lucrarea mea, eti nu recomand anume nici unul din 

regimurile cadastrale. ce sunt astă-di în uz, — la Fran- 

  

1) Proces- Verbaux de la commission extraparlementaires 
du ca- 

dastre. T. 4.
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cesi, Germani, Australieni, eice — ci, fac să reiasă a- 

vantajele ce vor rezulta pentru proprietatea imobiliară, 
dacă ea la noi s'ar găsi asigurată în mod incontestabil 
în situațiunea sa: ca posesiune, ca valre şi în sarcinile 
sale ; adică, dacă România ar avea Cadastrul său, nu 
numai fiscal ca al Franciei, ci fiscal şi fonciar în acelaş 
timp, cum trebuinţele epocei îl reclamă şi cum l-am de- 
definit ei în lucrarea mea, (la $ 4, la $ 8 şi la Ş 39). De 
altă parte, la pag. 22, arătând vederile, de cari am fost 
condus în cercetările şi studiile mele, cu privire la lu- 
crarea şi conservarea Cadastrului ţărei, m'am resumat 
cum urmâză în acâstă privință: 
- „Neîndoelnie ţările din Occident ne oferă metode pro- 
„bate, cari se pot aplica de îndată în acest scop şi la 
„noi. Ţin însă a o declara dela început, că metodele pro- 
„puse în acest studiii pentru așezarea Instituţiunei cadas- 
„trale în România, şi conservarea Cadastrului României,— 
„se deosibese mai cu s6mă prin faptul, că ele nu sunt o 
„simplă imitaţiune neraţională a usurilor şi întocmirilor din 
„alte ţări, ci o aplicare reală a, principiilor juridice şi fi- 
„nanciare ale Cadastrului, îmbunătăţite cu ce practica lu- 
„cerurilor şi cunoşcinţa trebuinţelor la noi "mi-a, făcut să 
„ved că presintă adevărate „avantagii cu privire la calita- 
„tea, economia şi acceleritatea totală a operei, şi în fne, 
„a siguranţei juridice a drepturilor reale“. 

Acesta, pentru motivul că eă nu văă nici o asemănare 
între România şi ţările din Occident pe cari. în continut 
ne place a'le lua ca model. — De aceea, imprumuturile 
instituţiunilor str&ine în întregul lor, ce le facem adese- 
oră, sunt rare-ori fericite. - Jomini, acest mare filosof mi- 
litar, vedânăd mania ce au, mai cu semă Statele mici, de 
a imita mai mult pe străini, de cât a căuta înv&ţăminte 
salutare în propriele lor trebuințe, caracterisă pericolul 
şi-l semnalză prin următârea sentinţă tragică : 

„La nation qui adopterait les mours de la cits de 
Londres, ou la Bourse- de Paris, serait touț ou tard la 
proie de ses voisins“. 

z
a
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Imediat după ce Domnia-Vâstră arătaţi opiniunea D. 

Ad. Vagner cu privire la valorea Cadastrului frances, 

adăogaţi: „D. General C. I. Brătianu recunâşce „prin ur- 

„mare cu drept cuvânt că, cu cât personalul va fi mai 

„numeros, cu atât şi facerea Cadastrului va reclama mai 

„puțin timp. Mai numeros da, adăogăm noi şi 'mai des- 

„toinie !*. 

Ast-fel pusă cestiunea, ar resulta că eii în lucrarea mea 

aşi fi susţinut numai necesitatea unui număr suficient de 

operatori, şi că numai Domnia-Vostră găsiţi, că pe lângă 

cantitate, mai e necesară şi calitatea; ceea ce nu cores- 

punde adevărului, căci ei am pus calitatea operatorilor 

ca o condiţiune sine qua non. In fapt, iată ce dic la pag. 

99 a lucrării mele: 

„Pentru acest sfârşit—operaţiunile cadastrale ale ţărei— 

„trebue a se admite în prima linie, ipotesa unui servicii 

„cadastral constituit în mod regulat, şi a unui personal 

„de operatori, nu numai probat ci încă, şi maj cu s6mă, 

„desinteresat, animat prin amorul datoriei şi stimulat 

„prin o disciplină rigurosă. Sati cu alte cuvinte, ca per- 

„sonalul de operatori să întrunsscă, calităţile speciale 

„ale personalului militar de la Institutul Geografic al 

„Armatei“, 

Adecă, să fie, ca personalul de operatori la charta ţ&- 

rei: „Operatori cari, timp de şepte luni pe an, activi ca 

„misionari, ardenţi ea apostoii, muncitori ca sătânul, la 

„lucrul în revărsatul zorilor, susținuți prin un singur sen- 

„timent, ondrea de a lucra bine şi de a împlini Gonşci- 

„incios mandatul lor, ei presintă acel remarcabil fenomen 

„de 6meni uniţi la o operă ingrată sub țâte raporturile 

„lucrână fără martori, fără spectatori, fără excitarea per- 

„manentă a şefilor şi fără impulșiunea exemplului de ca- 

„maraţi, cu.un zel admirabil“ 1). 

Şi aceste calităţi, sunt cu totul indispensabile pentru 

asigurarea, lucrărei cadastrului, căci după cum qie la pa- 

  

1) Harta României în Parlament, pag. 62 de Generalul C. I. Brătianu.
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gina 93 a lucrărei mele: „pentru o asemenea colosală lu-. 

„orare Cadastrul Ţărei—ca şi pentru lucrarea la Charta 

„ţărei, unde, pe lângă o precisie rigurosă în operaţiuni. se 

„cere şi o perfectă continuitate de ani îndelungați, mai 

„este. cu totul indispensabilă şi o disciplină în lucrări, tot 

„atât de rigurosă ca şi în ale armatei, şi o desvoltare a 

„sentimentului de datorie la personalul de operatori, în 

"acelaş grad, ca la militari sub drapel. 

„Numai graţie acestor calităţi particulare militarului se 

„datoreză faptul: că Charta României, este o oglindare fi- 

„delă a terenului şi a lucrurilor. De altă parte, numai din 

„lipsa de aceste calităţi speciale militarului, sa întâm- 

„plat ca planurile cadastrale executate până astă-di în 

„alte State, lasă în mare parte de dorit, chiar cu privire 

„la operaţiunile technice. 

„Anchetele făcute în streinătate constată aceste ade- 

„văruri, în termeni destul de elocuenţi, fără de a mai fi 

„trebuinţă de a insista asupra acestei împrejurări 1). Cu 

„tâte acestea, nu putem ascunde, că în multe State, s'a 

„putut face cadastrul şi cu un personal civil şi în condi- 

„țiuni perfecte, mai cu semă în Prusia. Dară cei cari s'a 

„indeletnicit a pătrunde rostul lumei în Occident, văd că 

„tote succesele, ca şi mărirea şi puterea statului Prusian, 

„se datoreză şi mai cu s6mă faptului, că: 

„En Prusse, un homme qui, par un raison quelquon- 

„que n'a pas servi dans larmee n'arrive ă aucune em- 

„ploi 2), 

După cum vedeţi, Domnule Director, la pag. 67 de 

  

1) In acestă privire, să se vadă publicaţiunile : Du cadastre par Noi- 

zet; şi Enqudtes extra-parlementaires du cadastre. Acestea şi an- 

chetele anteridre constată că în personalul technic al Cadastrului, se 

introdusese şi operatorii cari nu şcial să tragă nică. chiar o linie 

dr&ptă pe teren, şi că se făcuse mari abusuri financiare ca şi la noi 

cu aplicarea legei de împroprietărire şi parcelări pentru vânqări din 

domeniile publice. Să se vadă şi nota de la pag. 162. 

2) Rapports militaires par le baron Stoffel.
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unde Domnia-Vâstră citați din lucrarea mea cele repro- 

duse mai sus, era vorba de. cantitatea numerică a perso- 

nalului necesar pentru a se executa, în timp de 10 ani 

Cadastrul țtrei, nu şi de calitatea saii însuşirile de des- 

toinicie ale personalului ; calităţi, pe care eii nu le-am 

nesocotit, cum lăsaţi să se înțelegă; şi nici nu putem 

face. ci le-am dat rândul de prioritate, la locul cuvenit 

lor; la pag. 93, am cerut pentru personalul de operatori 

cadastrali, ca condițiuni esenţiale : specialitatea în me- 

serie si moralitatea în funcţionare. Cred, că aceste ca- 

lităţi, sunt totul ce se pote cuprinde sub cuvântul de 

destoinicie introdus de Domnia-Vostră. 

Mai apoi, Domnia-Vâstră continuaţi cum urmeză : 

„Insuşi personalul judiciar trebue să fie îndoit, ba chiar, 

„întreit, ca să potă lua în spinare un adaos aşa de imens 

„de lucru, şi. să aibă deosebit de acesta, la, dispozițiunea 

„sa o procedură cadastrală înțeleptă şi ocrotitore a tutu- 

„lor intereselor în joc, căci, de nu, se va face o rasolelă 

„caraghioasă în materie cadastrală, cum se obicinueşce 

„astă-zi în materie fiscală, şi vom ajunge asi-fel în cele 

„din urmă, la un rezultat din tâte punctele de vedere ri- 

„dicul. Vaca răstornă gălâia, după ce o umple cu lapte!“ 

Pentru elaborarea Cadastrului României nu este nevoe ca 

personalul judiciar să fie întreit, nică chiar îndoit, căcă 

cu tâtă trebuinţa urgentă ce o are țara pentru un ca- 

dastru, acestă lucrare nu se pâte face dWodată pe totă 

întinderea ţărei, ci treptat, în curs de mai mulți ani, după 

cum am dis în lucrarea, ce am publicat'o ($ 31-$ 34), 

Ast-fel, va necesita o sporire numai temporală, şi cel 

mult, personalul judecătoriilor de pace şi în mod cu totul 

restrâns cum am dis la Ş 23, numai pe regiunea respec- 

tivă de lucru; adică, numai anual pe o decime din su- 

prafata erei;  ceea-ce s'ar putea face cu ivlesnire şi 

fără nici un inconvenient, hotărându-se întrun mod per- 

manent personalul judiciar, care, specialisat în lucrări
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juridico-cadastrale, timp de câţi-va ani, va spori suc- 

cesiv personalul judecătoriilor de pace cuprinse în zona 

de lucru şi va presida, în fie-care comună, lucrările de 

cercetări cadastrale ale sindicatului de proprietari cu 

privire la stabilirea drepturilor de proprietate ($ 11). 

In cât priveşte pe recalcitranţi, cari nu se mulţumesc 

cu cercetările sindicatului de proprietari şi cu hotărârile 

jidecătorielor de pace respective, ei, după cum declar 

în lucrarea mea (pag. 60) liberi rămân să useze de drep- 

tul comun al cetăţenilor, de a supune pretenţiunile lor 

la cercetări mai departe : la judecata tribunalelor locale, 

la hotărârea Curţilor de Apel respective şi la casarea 

Inaltei Curți de Casaţie. 

Asemenea, cu privire la funcţionarea Cadastrului, în 

decursul anilor, nu va fi nevoie a se întrei nici a se în- 

doi personalul judiciar al acestor instanțe judiciare, de 

6re-ce, aceste lucrări nu-i însărcineză cu un adaos de 

lucru, ci se urmâză cursul normal, care întră în atribuţi- 

unile ordinare ale instanţelor judecătoresci, mai cu semă 

când se ştie că cu aşezarea regimului cadastral ai să se 

împuţineze în mod simţitor procesele imobiliere de cari as- 

tă- di sunt cu totul covârşite instanţele nostre judecătoresci. 

Şi în tot casul, nu mai puţin rămâne învederat, că nu 

câţi-va nemulțumiți pot să ţină în loc executarea Ca-: 

dastrului, sati să priveze țera de bine-facerile regimului 
cadastral, căci este o maximă elementară în stat, ca in- 

teresele generale să primeze interesele personale. 

In Introducerea lucrărei mele, Domnule Director, am 

recunoscut, ca şi Domnia-Vâstră, trebuinţa: „ca să avem 

„stabilită şi o procedură cadastrală înţeleptă şi ocrotitore 

„a tuturor intereselor ce pot fi atinse“; şi nu m'am mul- 

țumit numai a arăta: că legislaţiunea ţărilor cu regim 

cadastral ne pote călăuzi cu temeinicie spre acesti scop; 

ci, considerând situaţiunea particulară în care ţera:se gă- 

sesce, am făcut să reiasă, în generalitatea lor, şi termenii 

acestei proceduri cadastrale, atât cu privire la elabora-
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rea Cadastrului în cursul hicrărei sale, cât şi cu privire 

la conservarea lui în cursul anilor (Ş 5, S12 și $ 13); 

iară la $ 9, drept încheere în acestă, privinţă şi referitor 

la regimul cadastral, m'am resumat ast-fel: „Neindoel- 

„nic, Cadastrul fonciar, nu pote fi o operă utilă, decâi 

„acolo, unde proprietatea se găsesce aşazată sub ocroti- 

„rea unui codice de legi positive“. 

Cum vedeţi, Domnule Director, în lucrarea mea s'a pre- 

v&dut totul, pentru ca să nu se facă cum vă temeţi:: „0 

„rasolslă caroghioasă în materie cadastrală, cum se o- 

„bicinueşee astă-di în materie fiscală, şi pentru ca să nu 

„ajungem în cele din urmă, la un resultat din tâte punc- 

„tele de vedere ridicul“. Cu un cuvânt, lucrarea mea se 

referă la procedări raţionale şi îngrădiri temeinice, pentru 

a ne teme de povestea românului glumeţ, cu care înche- 

iați acestă parte a criticei ; «Vaca răstornă găleta, după 

„ce o umple cu lapte!“ 

Şi ast-fel, Domnule Director, mai probabil e, a crede 

că grija ce vă inspiră Cadastrul — că vaca va resturna 

gălsta cu lapte — se referă mai mult la un sentiment de 

castă: că vaca va înţărea pentru advocaţi, căci cu 

siabilirea Cadastrului ţărei se va stârpi: şi sorginiea cea 

mare care astă-zi înavuţeşee pe avocaţi în dauna proprie-. 

tăţei imobiliare. Legiuitorii noştri ai împroprietărit pe să- 

tean, dară nu i-a delimitat în mod legal proprietatea, pen- 

tvu ca să o cundscă, să o iubescă şi să o apere la nevoie ; 

aă creat Credite fonciare şi Bănci agricole, dar n'aii dat 

actul civil al proprietăţei imobiliare, singurul menit & înlesni 

agriculturei folosinţa acestor instituţiuni de credit ; ai sta- 

pilit impositul fonciar, dară pati făcut cartea fonciară (fis- 

cală) a: valorii imobiliare, care sti afirme în mod incontesta- 

bil şi necontestat drepturile fonciare ale fiscului; ati făcut 

pentru industrie aprope totul, ce omenesce se putea face 

pentru o ţeră esențialmente agricolă ca România : scutiri 

vamale, prime de fabricaţiuni, despăgubiri pentru export, 

14
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reduceri pentru transport, docuri pentru înmagazinat, wa- 

rante de scompi comercial.—pe când proprietatea imobi- 

liară, care constitue temelia avuţiei naţionale, s'a lăsat 

ea un domeniii de exploatat pentru avocaţi, căci faţă de 

acest nămol de legi streine, introduse ciuntite în vieţui- 

rea economică a poporului, proprietarul de imobil silit a 

rămas să se adreseze la avocat pentru tite trebuințele 

sele de revendicări, de ipotece şi de transmisiuni. 

Acestă stare îngrijitore tinde a deprecia valrea pă- 

mântului şi a ţine proprietatea întrun funest flux şi reflux 

de cotropiri şi revendicări nenorecite, cari aruncă nesigu- 

ranţa în totă proprietatea imobiliară şi aduce nesfârşite 

nemulţuriri, şi adesea ori certuri şi sfârşituri funeste între 

vecini ; iară ca urmare naturală: un spor colosal de muncă 
zadarnică justiţiei şi de avuţie sigură pentru avocaţi! 

In acestă privire mai cu s6mă, se pote aplica cu mult 

drept, ca un glas al conşeiinței, remarcabila denunţare a 

marelui maestru al baroului — Titu Maiorescu : — „Clasa 

„cea mai favorisată a actualei stări de lucruri, clasa care 

„&-prosperat pe s&ma ţărei întregi, clasa a cărei avere a 

„crescut într'o proporţie surprindătore în câţi-va ani, 

„este clasa avocaţilor“ D. Ac6stă îngrijitore situaţiune o 

prevestise, acum 35 de ani, bărbatul de Stat, Manolache 

Costache, când, faţă cu critica situaţie ce se crea pro- 

prietăţei imobiliare prin nămolul de legi ciuntite, cu cari 
se inundă naţiunea,—în şedinţa Camerei de la 1869, rost 
funesta prorocire: „Dacă, cu situaţia cea veche în faţă 
cu procedura cea nouă, n'or mai câştiga avocaţii parale, 
apoi nici odată n'or mai câştiga !«. 2). 

După cum vedeţi, Domnule Director, vorba lată a lui 
Bonaparte: „Celui qui fera une bonne loi sur le cadastre, 
msritera une statue“,—de care D-vâstră exprimaţi păre- 
rea că „nu mai prinde astă-di“,—va fi o adeverată bine- 

  

1) Discursuri parlamentare de 'T. Maiorescu. 
2) Şedinţa Camerei de la 21 Ianuarie 1816. A se vedea, şi i Histoire 
d'une fiction par G. Emil Lahovary.
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facere pentru țeră, căci atunci va rămânea proprietarului 

colosalele sume, cu cari astă-di se înavuţesc avocaţii în 

dauna propăşirei economice a proprietăţei imobiliare; se 

va reda transacţiunilor imobiliare înlesnirea, ce le asigură 

legile ; şi în fine, se va pune capăt nesiguranței de astă-di 

a proprietăţei imobiliare,: şi se va uşura în mod simţitor 

justiţia în munca sa colosală, însă — durere! -- zadar- 

nică, ce i-o dă astă-di numai şi numai lipsa Cadastrului. 

_ Recunosc, D-le Director ca şi D-vostră, că: „Economi- 

ştii consiată enorma defectuositate a Cadastrului frances“, 

dară protestez contra insinuărei, ce ast-fel lăsaţi să se 

înţelegă, că eii, în lucrarea mea, propun pentru România: 

Cadastrul frances, Cadastrul fiscal, de care şi Francesii 

astă-qi se lepădă de el, cum însuşi-vă recundsceți, D-le 

Director, căci constataţi, ca şi mine, că în Francia, „lu- 

crarea Cadastrului se reîncepe acum d'acapo“. Cadastrul 

frances, D-le Director, vixit, "si-a trăit vâcul, a murit şi 

a fost deja înmormântat prin legea francesă de la 11 Mar- 

tie 1898, care dispune refacerea sa pe basa principiilor 

moderne ale regimului cadastral Torrens. 

In lucrarea mea, D-le Director, propun pentru România 

nu simplu Cadastrul fiscal, care şi-a făcut vecul în 

Francia, ci Cadastrul fiscal şi fonciar în acelaşi timp, a 

cărui lucrare, cum diceţi, Francesii o reîncep acum da 

capo ; adecă, aşedă&mântul cadastral care astă-di înles- 

nesce ia tote naţiuzile bine organisate, propăşirea eco- 

nomică a proprietăţii imobiliare, asigurând proprietatea 

imobiliară în contra cotropirilor şi revendicărilor la care 

este expusă astă-di, şi oare să ne pună în fericita posi- 

țiune de a ne bucuia o-dată cu acestă înlesnire econo- 

mică şi de folâsele, ce le ţin Ta disposiţiunea n6stră sta- 

“ bilimentele de "credite fonciare ; propun o instituţiune, în 

fine, care să pună pe contiibuabili în plăcuta situațiune 

de a 'dobândi prin sentimentul de dreptate publică, încre- 

derea, ce este indispensabilă, asupra' acteloi de admini- 

straţiune executivă; sai alt-fel dis,-un aşedăment cadas-
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tral capabil a face ca cuvântul de „libertatea proprietă- 

ței“, ce invocaţi în studiul D-vâstre, să ajungă după cum 

doriţi, un fapt real, iară nu după cum recunâsceţi şi 

D-vestră, că există astă-qi la noi: „o poveste, dacă sta- 

„tul necontrolat, volnic este să ne preţuiască averile după 

„bunul săi plac, împovărându-ne cu biruri de nesuferit“. 

Şi vă rog să credeţi, D-le Director, că acela, care va 

dota ţera cu un asemenea aşedăment de binefacere, va 

bine merita în viaţa sa şi va lăsa posterităţei o amintire 
scumpă a numelui sti, ca şi sir Robert Torrens în uni- 

versul întreg, pentru actul cadastral, ce pârtă numele săi. 
(Act Torrens). . | 

Recunosc încă cu D-vâstră, D-le Director: că lucrarea 
Cadastrului țerii are să coste sute de milione ; acesta 
însă, numai în casul. când acestă lucrare nu se va face 
pe basa principiilor şi a metodelor ce am arttat că, îm- 
prejurările particulare în care ne găsim şi experienţa lu- 
crărilor urmate la noi şi în alte ţări, m& lasă a le crede: 

singurile bune. 
În acest caz numai, vă rog să credeţi că înfiinţarea 

cadastrului nu va costa ţara, cum vă temeţi, „sute de 

milione“, ci cel mult patru-deci de milione ($ 41). 
Datele. care mă îndreptățesc a susţine acâstă sumă, 

sunt reale iar nu fictive ; chiar elementele statistice culese 
de la autorităţile respective — citate în lucrarea mea — 
nu le-am întrebuințat pentru a ridica edificii exelusiv nu- 
mai pe baza lor, ci ele mi-aii servit mai mult pentru a 

controla şi clasa resultatele cercetărilor mele de visu la 

faţa locului, şi 6re-cum pentru a ne călăuzi, cu mai multă 

siguranţă, în aprecierea împrejurărilor şi în stabilirea & 
priori a realităţei lucrurilor, ast-fel cum se află acum şi 

după cum probabil ni se vor înfăţişa în urma executărei 
Cadastrului. Şi acestă situaţie, ce am presentat'o în tră- 

suri mari în lucrarea mea, e o muncă de un pătrar de 

veac în studierea rostului proprietăţei imobiliare, la, noi 

cât şi în statele din Occident, înţeleg a proprietăţei Tu= 
rale cât şi urbane.
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Este evident, că datele statistice, ce le posedăm până 

astă-di, cu privire la diferitele chestiuni ale proprietăţei 

imobiliare — pe lângă tote silinţele, ce mi-am dat—nu 

sunt complete şi pe deplin sigure, dară nu mai puţin 

învederat rămâne, că studiindu-se cu interesul ce merită, 

starea lucrurilor ce am expus'o eti în lucrarea mea, re- 

sultă, că pe lângă t6tă defectuositatea datelor statistice. 

şi chiar cu erorile tipografice, ce s'ati strecurat în textul 

lucrărei mele, nu se schimbă întru nimic — cum zic la 

pag. 107 —partea de căpeienie la executarea lucrărei Ca- 

dastiului—cifra cheltuelilor—dar cel mult, se va spori 

cifra venitului Cadastral ; ceea-ce va fi încă un bine în 

folosul Cadastrului, căci va uşura pe contribuabili de 

cheltuelile esecutării sati întreţinerii în curent a Cadas- 

trului, cu schimbările ce vor proveni gradat în cursul 

anilor. 

Si acestă stabilire şi conservare â Cadastrului, D-le 

Director, încă vă rog să credeţi, va fi forte uşoră, nu cum 

+5 temeţi „fârte anevoe de executat“. Ei, înţeleg bine, 

că întră în firea omului — mai cu s6mă cu “vârsta înain- 

iată —temerea de a întâmpina dificultăți şi obstacole chiar 

şi în cele mai simple întreprinderi ; d'a prefera presentul 

cu tâte inconvenientele lui, de cât viitorul plin de pro- 

misiuni. Acestă reservă a omului însă—înţelepeiunea ad- 

ministraţiunei domestice — devine vătămătore de îndată 

ce se referă la economia unei naţiuni, căci zădărniceşce 

propăşirea bunei Stări materiale a poporului ; în cestiuni 

de progres pacinic fie-care popor trebue să ignoreze cu- 

vântul imposibil, dacă, astă-di mai cu s6mă, doreşce să 

vieţuiască ca naţiune şi prin el însuşi. | 

Si apoi, ce motive vă fac să credeţi că lucrarea Ca- 

dastrului „va fi forte cu anevoe de executat ?“ 

Credeţi 6re că proprietarii de imobile vor refuza par- 

ticiparea lor la cheltuelile de execuţie? că nu vor ac- 

-cepta regimul cadastral ?— Acestă temere, pote până la 

dre-care punct să fie posibilă, dacă bărbaţii cu cultură
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nu le vor explica, ce însemneză Cadastrul şi care sunt 

avantagele, ce le. oferă!), adecă, dacă nu li se va pune 

în evidență, ceea-ce economiştii” şi bărbaţii de stat 

afirmă, că: 

„Le cadastre seulpeut assureră chaque citoyen la jouis- 

„sance complâte et tranquille de sa propriste (DAUCHY) ?)- 

„Que le regime cadastrale consiste ă instituer de v6- 

„ritables titres de proprist6 opposables ă tous, ă faire .de- 

„pendre Pexistence de tous les droits reeles dune inscrip- 

„tion nominative sur les registres publics prâsentant tou- 

„jours la situation exacte de chaque immeuble insorit et 

„faisant connaître d'une part le proprietaire, le Lautre les 

„charges. Ce râgime est comparable au regime qui gou- 

„verne la constitution et la transmission des titres no- 

„minatifs de rente sur lEtat“. (Charles Dupuis, fost. 

Preşedinte al consiliului de miniştri în Francia î). 

Şi chiar dacă bărbaţii culţi — publicişti şi conferen- 

țiari — cărora le incumbă îndatorirea de a lumina națiunea, 

se vor refuza de a face acâstă, încă şi atunci nu trebue - 

să oprescă guvernul în iniţiativa ce i se impune. Ce in0- 

vaţiune nu întâmpină dificultăţi şi nu este taxată de te- 

merară, îndată ce.se atinge cât de puţin prejudiciile şi 

obiceiurile învechite ? — Omul, prin natura sa, este în ge- 

nere neîncredător ; el este mai cu înlesnire atras de avan- 

tagele reale momentane de cât cele promise. Insă, îndată 

ce se va cundsce destinaţiunea şi acţiunea fericită a Ca- 

dastrului, nimeni nu se va mai refusa a avea pe al săi 

Act cadastral. 

In acestă direcţiune nu trebue să, pierdea din vedere 

1) „— homme, cet &tre fexible, se pliant dans la sociste aux pen- 

„s6es et aux impressions des autres, est egalement capable de con- 

„naître sa propre nature quand on la lui montre, et den perâre jus- 

„qwau sentiment lorsque on la lui dârobe> — Montesquieu, Prăface de 

„L'Esprit des Lois. 
2) De la Fortune pubhque en France, I, LI. par Matcaral et Bou- 

lainnier. 
3) Nouveau Diet. d'6con. politique par L. Say.
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ceea-ce s'a petrecut în trecut —la diferite ocasiuni — şi 

la noi şi în alte părţi, căci trecutul este călăuza viitorului. 

Eminentul bărbat de stat, Charles Dupuis, ne arată în 

acestă privinţă faptul următor, care poate servi de învă- 

ţământ demn spre a da, chiar şi celor mai pesimişti, în- 

demnul cuvenit în favârea acestei întreprinderi, de un 

interes capital pentru propăşirea economică naţională: 

„Pour faire admetire en Australie la reforme cadastrale 

„dont îl stait Pauteur, sir 'Torrens lui avait donn6- un ca- 

„ractere facultatif, les propristaires n'6taient pas obliges 

„de soumettre leurs imeubles au nouveau regime ; ils 

„pouvaient s'ils le desiraient rester sous Pempire de Lan- 

„eienne lâgislation. Malgr6 cette faculte d'option, le sys- 

„teme cadastrale Torrens a obtenu en Australie le succes 

„le plus complet“ 1) 

Şi succesul dobândit ast-fel, nu numai în statele ti- 

nere, noui formate, dară încă şi în statele bătrâne din 

Occidentul Europei, Charles Dupuis îl explică după cum. 

urmeză : 

„Les avantages qu'ofire le systeme Porrens, au point 

„de vue de la rapidite et dela securits des transactions 

„et par suite au point de vue de Pabaissement du loyer 

„des capitaux prâtes.ă la terre, expliquent et justifient 

„les succes obtenus par la reforme australienne. Îl peut 

„parraitre preferable d'scarter certaines regles formulees 

„par le Real property act, mais les principes qui forment 

„Pessence du systeme semble seuls susceptibles de servir 

„de base ăune bonne organisation de la propriete fonciere“. 

În cursul anchetei pentru facerea Cadastrului în Fran- 

cia, comisiunea extra-parlamentară a constatat că în multe 

părți— mai cu s&mă în departamentul Meurthe et-Moselle— 

proprietarii, luminaţi asupra marelor țolese ale Cadastru- 

lui Fonciar, n'a mai aşteptat iniţiativa şi concursul gu- 

vernului ; ci prin ei înşişi şi cu cheltuiala lor au recurs 

la o refacere a Cadastrului între ei; şi au îndreptat pro- 

  

„1) Op. citat. Charles Dupuis,
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prietățile prin bună învoială ; adecă ati refăcut Cadastrul 
fonciar, 

La noi, de 28 ani încoce, se lucreză la Charta ţârei; : 

câte 7 luni pe an, sute de operatori — oficeri şi soldaţi— 

pereurg proprietăţile. imobiliere ale ţărei în lung şi în lat, 

staționâză în holde, deschid luminişuri prin păduri, con- 
struesc piramide pe câmpii, planteză semnale pe înălţimi, 
stabilesc reperi în edificiuri, măs6ră hotarele de posesi- 
une, cerceteză actele de proprietate, şi prin procedări 
grafice desemnâză proprietatea imobiliară în tâtă magia 
sa, cu forma terenului, hotarele ce o delimiteză, cultura 
solului, drumurile ce o străbat şi apele ce o-udă. Si lu- 
eru curios, nu există în acâstă privire nici un act publice 
—nici o lege, nici 'un decret, şi nici chiar o decisiune mi- 
nisterială—prin care să îndreptăţescă pe operatori a face a- 
cestea, şi care să îndatoreze pe proprietari să lase libare 
asemenea lucrări pe proprietăţile lor. Si cu tâte acestea 
pe o suprafaţă de aprâpe 100.000 km. -p., cât sati întins 
lucrările până astă-zi şi în timp de:28 ani de lucru, con- 
stat cu plăcere, abia o singură protestare de călcare de 
proprietate s'a ivit; şi acestă, nu de către proprie- 
tarii de baştină, ci de către un fost negustur înavuţit în 
comeroiuri ca farfurigiii şi devenit în urmă proprietar 
prin cumpărătore a unui imobii rural; iar de: câţi-va ani 
încoce, autorisându-se Institutul Geografic, a procura ce- 
lor interesaţi—după un tarif anume—copii după ridicarea 
proprietăţilor imobiliare Şi reproduceri după ridicarea char- 
tei ţărei, s'a încasat peste o jumătate milion de lei; sumă 
destul de însemnată, dată în mod bene-vol, ce învederat nu 
S'ar fi putut realisa, dacă ea ar fi fost cerută celor inte- 
resaţi cu începutul lucrărei chărtii ţărei. | 

Și dacă trecem acum cu analisa acestor lucruri la or- 
dinea, socială a ţărei, vom găsi învăţăminte nu mai puţin 
însemnate. Ne-a trebuit aşedăminte noni în timpuri grele, 
Şi cu tote acestea, numai în câţi-va ani, s'a făcut la noi 
atât, ce la alte naţiuni nu s'a puiut realisa de cât după 
veacuri de luptă şi şirâe de sânge omenesc. S'aii răstur-
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nat tâte formele de stat ale vieţei politice: ordinea, ie- 

rarchia, noblețea, eforii, sceptrul chiar, şi tot ce era a- 

păsător a făcut loc nivelului raţiunei, acestei embleme a 

epocei moderne ; puterea armată, economia naţionălă, în- 

văţământul publice, justiţia ţărei, administraţia publică 

'Si-ati luat desvoltarea în ordinea impusă de necesităţile 

vieţei actuale a naţiunilor civilisate. 

Dară, Domnule Director, pâte că Domnia-V6stră vedeți 

greutatea de a se executa Cadastrul țărei, nu în împre- 

jurarea, că regimul cadastral propus, fiind un regim noii, 

pote inspira neîncrederea naţiunei, ci, cum lăsaţi să se în- 

ţelegă, în lipsa unui personal specialist în meserie. Dacă 

acesta este îngrijarea Domniei-Vostre, atunci lucrarea şi 

administrarea căilor ferate, precum şi lucrarea Chărţei 

ţărei sunt, îmi pare, îndestulătore pentru a ne întări în 

convingerea, că Românul este susceptibil a se forma cu 

înlesnire în tote meşteşuguuile. 

Si dacă Domnia Vostră vă veţi scobori ca mine, din 

cabinetul de lucru, la ţară, ca să cercetaţi proprietatea 

imobiliară în rostul ei însă-şi, atunci încă, nu veți întâr- 

dia a constata diferența enormă de aprecieri, când le face 

cine-va intra şi extra muros; vă veți convinge atunci 

die, că faţă de dorinţa unanimă a proprietarilor de a eşi 

din încurcătura şi nesiguranța, în care se găseşce astă-di 

proprietatea imobiliară, nu va fi nici 'o greutate din par- 

tea lor pentru facerea cadastrului ţărei, şi chiar delimi- 

tarea pământurilor răzăsesci, e o operaţiune cu totul sim- 

plă, nu după cu o vedeţi acum, „0 adevărată cadratură 

a cercului“. 

Şi în fine dacă veţi bine-voi a studia sistemul de tran- 

sacțţiuni imobiliare în us la naţiunile din Occidentul Eu- . 

xopen, veţi vedea, că pretutindenea, regimul ipotecar 

este o urmare naturală a sistemulni cadastral!) şi ast-lel 

  
  

1) „Numai Referirea la Cadastru ax putea fixa identitatea par 

celelor şi a preveni oră-ce confasiune“ — Les livres  fonciers et la 

r&forme hypoth&quaire par Besson.
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greşiţi dacă credeţi cum diceţi: „Cât pentru îmbunătă- 

„țirea regimului nostru ipotecar, e vădit lucru, că nu Ca- 

„dastru singur ne pote duce la ţel, ci e nevoe pentru 

„acest sfârşit de o reformă radicală a întreg sistemului 

nostru ipotecar“. Cum! Credeţi, că din punct de vedere 

juridic şi legislativ, o reformă a sistemului nostru ipote- 
car şi de transmiteri imobiliare este posibilă fără Cadastru ?. 

Credeţi că se pote vorbi de justificarea doctrinei forţei 

probante, fără registre fonciare ? Credeţi că se pote a- 

dopta principiul dobândirei proprietăţei absolute, indiscu- 

tabile şi la adăpost de ori-ce evicţiune, fără un regim ca- 

dastral ? 

„La creation de letat civil et du grand-livre de la pro- 

„priste immobiliere, telle est l'ceuvre primordiale qu'il faut 

„accomplir avant de corriger les nombreuses imperfections 

„de notre regime hypothecaire“ 1). 

Fără instituțiunea cărților cadastrale, nevoiţi vom fi 

şi astă-di, ca şi legiuitorii din 1865, să ţinem proprieta- 

tea sub imperiul zăpăcitului sistem de transmiterii imo- 

biliare şi inscripţiuni hipotecare în care ne aflăm astă-qi: 

sistem, care în zămislirea şi efectele sale se înfăţişează 

cum s'a înfăţişat Domniei-Vostre cu o altă ocaziune, Art. 

1780: „ea o dărâmătură a sistemului ipotecar regula- 

mentar“ 3). O dată însă dispărute causele cari ati forţat 
mâna legiuitorului în 1865, „refluxul unor fantome ale 

„trecutului nu mai pot avea o fiinţă reală“ 5). Cessante 

causa, cessante efectus. Necesitatea modernă a credi- 

tului, după cum „Dreptul“ însuşi a constatat-o cu alte o- 
casiuni, a forțat, mai mult de odată, mâna judecătorului 
de a da o aplicaţiune silită principielor codului. Opera- 

țiunile cadastrale, la, rândul lor, vor stabili principiile le- 
galităței, cari vor servi însuşi la justificarea. doctrinei 

forţei probante a regimului cadastral fonciar. 
    

1) Poincar€. Raport fait au nom de la Commission du budget 
du Ministere des finances en France pour 1891. 

2) Dreptul 1887, pag. 849, 
3) Dreptul 1898, pag. 408.
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Acesta o afirmă toţi seriitorii din străinătate, cari s'au 

ocupat cu studierea regimului ipotecar şi de transmiteri 

imobiliare, şi ar fi prea lung a cita acum tote câte sa 

scris în acestă privinţă; îmi pare îndestul a cita lucrarea 

publicată de curând de d. £. Geny !) în care se găsesc 

resumate unele argumente temeinice în favorea; adevă- 

rului: că nu se pote face nici o îmbunătăţire a sistemului 

ipotecar şi de transmiteri imobiliare de astă-qi, fără exis- 

tenţa Cadastrului. Mai cu s6mă, în vederea . acestei îm- 

bunătăţiri a sistemului ipotecar şi de transmiteri imobi- 

liare, Francesii lucreză astă-di la refacerea din noi a 

Cadastrului lor pe basa principiilor moderne ale sistemu- 

lui Torrens. Şi pentru acestă îmbunătăţire a sistemului 

ipotecar, ca şi pentru adaptarea regimului cadastral mo- 

dern, — la noi şi la Francesi — nu trebuesce multă bătae 

de cap, sal o reformă radicală a organismului de Stat, 

căci noi, ca şi Francesii, găsindu-ne sub regimul legis- 

laţiunei napoleone, şi sistemul cadastral, ce am propus, 

ca şi acela admis astă-di de Francesi, basându-se pe prin- 

cipiile sistemului Torrens, ominentul bărbat de stat Charles 

Dupuis, consiliend pe Francesi a adopta acest sistem, gă- 

sesce: „Bien qubils paraissent frequemment contredire les 

„regles admises par le code civil francais, il p'est pas 

„difficile de trouver, dans notre legislation meme, des prs- 

cedants de nature & en justifier la complăte adoption“ *). 

La noi, îmbunătăţirea sau reforma radicală a sistemului 

ipotecar şi de transmitere imobiliare, se va impune de 

sine în vederea principiilor desvoltate în Introducerea 

lucrărei mele, prin însuşi regimul de stabilirea şi de con- 

servarea cadastrului ce lam desvoltat în lucrarea ce am 

publicat”o. 
, 

Şi dacă se consideră faptul, că prin stabilirea regimu- 

lui cadastral, se va împuţina în mod considerabil mul- 

ţimea de astă-di a proceselor de revendicări imobiliare, 

  

1) Inseripţiunile ipotecare în raport cu legislaţia nostră asuprâ 

proprietăţei imobiliare, 1899. 

2) Op. citat.
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rămâne, die învederat, că regimul proprietăţii fonciare şi 

regimul ipotecar basat pe cadastru, nu va fi o sporire 

considerabilă de sarcine peniru tribunale ca să necesite 

un personal îndoit sai cheltueli enorme. Şi chiar acest 

spor, ce Domnia-Vostră îl vedeţi, ca personal „judecăto- 
resc şi de cheltueli enorme, încă nu trebue să ne spăi- 

mânteze, D-le Director; el, va fi minim pe lângă avan- 

iajele imense ce regimul cadastral procură transacţiunilor 

ipotecare şi transmiterilor imobiliare. Şi în tot cazul, tâte 

aceste sporuri în personal şi în cheltueli de justiţie, pre- 

cum şi cheltuelile, ce necesită facerea cadastrului ţării, 

n'a să fie o sarcină pentru stat, ci pentru cei interesaţi. 

Recunosc, Domnule Director, cu Domnia-Vâstră că „Re- 

„torma acesta reclamă o pregătire fârte seridsă.... că tre- 

„bue să studiem acsâstă chestiune din tote punctele de 

„vedere“; ceea-ce însă nu cred a fi de trebuinţă, este cre- 

dinţa Domniei-Vâstre ; „că acest studiu reclamă mult 

timp“. Acta est fabula, Domnule Director. Dacă lucrarea 

mea, este neîndestulătore, dosarele ministerielor de finance 

şi de lucrări publice sunt bogate în seridse studii şi in- 

formaţiuni asupra cestiunei; ea se găsesce studiată în 

amănunt din tâte punctele de vedere: technic, juridic şi 

economic, în mai multe publicaţiuni începând de la îm- 
proprietărirea foştilor clăcași!) ; iar cele mai depărtate 
sunt: Regulamentul Organic?) şi un ofis al lui Vodă 
Ghica (1835) care regulamenteză acestă  cestiune 3). Deci 
lucrarea, ce am publicat?o, nu pote fi considerată ca un 
filius ante patrem. 

Il! In studiarea ce am făcut'o asupră regimului cadastral în Occi- 

dent, am găsit: că D-nul Gr. Olănescu, — fost secretar general la 
Ministerul de finance —a fost însărcinat în 1871 a studia acestă ce- 
stiune în Francia la direcțiunea generală a Cadastrului ; iară în 1889, 
D-nul Maior Câpităneanu, a fost însărcinat de către Ministerul lu- 
crăvilor publice a studia regimul cadastral la mai multe State din 
Occidentul European. 

2) Secţiunea IX de la Capitolul II din Regulamentul organic, con- 
sacră mai multe articole cu privire la stabilirea Cadastrului. 

3) Analele parlamentare. IV. pag. 135 se găsesce un decret al lui
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Sub domuia lui Vodă Cuza s'a studiat “şi sa discutat 

şspie ani, cestiunea construirei căilor. ferate 1), şi de la 

unire până în anul 1871 s'a studiat şi s'a discutat doui- 

spre zece ani cestiunea facerei Chărţii Moldovei 2) şi pote 

că astă-zi ne-am găsi, tot discutând şi studiind de quo- 

modo şi quando, dacă o mână fericită, care planeză d'a- 

supra acestei țări, n'ar fi făcut să se închidă pentru 

vecie acele faimose dosare pline de consideraţii ad-hoc 

şi a ne sili ast-fel a trece o dată şi la fapte. A resultat 

pote, ceva risipă de bani, dară nu s'a perdut timpul 

__ times is money — cu studii sterile de cabinet, ci sai 

construit căile ferate, s'a executat Charta Moldovei spre 

mulţumirea tuturora. Cunâşceţi, Domnule Director, cum 

sa procedat pentru construirea căilor ferate ; îmi rămâne 

— numai pentru a lămuri cestiunea — a vă arăta, ce sa 

făcut pentru ridicarea şi esecutarea chartei Moldovei. 

Sa, încredinţat acestă lucrare la doui oficeri, formaţi 

în meserie, cu 0 alocaţie neînsemnată anuală, şi după 

ce ast-fel timp de d6i ani de trudă şi de experienţe prac- 

tice, sa dobândit asigurarea de reuşită, s'a împins maă de- 

parte lucrarea chartei, nu numai pentru Moldova, ci şi pen- 

tru Dobrogea şi Muntenia. Resultatele dobândite ast-fel, 

fac on6re şi promotorilor şi colaboratorilor la aceste 

opere, căci ele nu lasă nimic de dorit, nici din punctul de 

vedere al figurărei grafice a terenului, nici în ce priveşte 

cheltuelile operaţiunilor. 

Tot acestă metodă 'mi pare singura bună pentru â 

aduce la un sfârşit bun şi urgent şi importanta cestiune 

a Cadastrului României : „Labor improbus omnia vincit“. 

Nu ascund de loc perspectiva, că colaboratorii la a- 

csstă operă vor avea a îndura dificultăţi de totă natura ; 

  

Voâă Ghica, prin care în anul 1835 reglementeză facerea Cadastrului 

Munteniei. 

1) Misiunea căilor ferate de Locot. QC. IL. Brătianu. Paris 1810. 

2) A se vedea Conferinţa la societatea geografică din Martie 1899 

de profesorul Gr. Tocilescu şi Notiţe asupra Hartei României de 

Colonelul C. 1. Brătianu.
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aceste dificultăţi, însă, vor fi mai minime de cât acelea 

ce acum 28 ani aii trebuit să le învingă promotorii. chartei 

țărei nostre, căci astă-zi avem o instituţiune bine orga- 

nisată — Institutul Geografic al Armatei — cu educaţi- 

unea făcută prin experienţă îndelungată de lucru: la 
charta ţărei, la planul oraşului Bucureşti şi la parcelarea 
cadastrală a judeţului Constanţa ; iară ţara şi instituţiunile 
sale se găsesc astă-di cu o îndrumare fecundă de 28 ani 
pe calea progresului.



  

  

INCHEIERE. 

După cum vedeţi, Domnule Director, din acestă repede 

expunere a faptelor reiese: 

In lucrarea ce am publicat am recunoscut, ca 'şi Dom- 

nja-Vostră, că: „In Francia, în adevăr, operațiunile Ca- 

dastrului sui trăgănit o jumătate de secol“ : dară acâstă 

trăgănire, nu este, cum Domnia-Vâstră lăsați să se înţe- 

legă: inerentă Cadastrului, ci se datoreză greşelei de a 

se fi lăsat execuţia unei aşa colosale lucrăzi de utilitate 

publică să depindă de la versalitatea şi de la incertitu- 

dinea deliberărilor comunale şi judeţene. Ei bine, tocmai 

asupra acestui lucru, în publicaţiunea mea, am insistat 

şi insist, ca să nu se facă şi la noi cânde vorba de Ca- 

dastrul ţărei nostre. 

Am recunoscut de asemenea, ca şi Domnia-Vâstră : „că 

lrerul Cadastrului se reîncepe acum da capo în Fran- 

cia“ ; dar acestă reînouire a Cadastrului frances nu este 

un cuvânt — cum Domnia-Vostră lăsaţi să se înţelegă — 

care să ne îndreptăţească pe noi de a nu pune în lucrare 

Cadastrul ţărei. Acesta mai cu s6mă când ştiut este că Ca- 

dastrul, ca tote operile cartografice, făcând parte din acele 

lucrări, care prin ele însuşi, nici pot a se altera, pici a 

se perfecționa cu mersul natural al lucrurilor, şi după o 

ore-care trecere de timp, fatalmente încetâză de a mai 

- ci 
e a . . N 3 

fi-un instrument corespundător împrej rărilor, decă nu să
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avut grijă de al fi întreţinut în curent cu schimbările 

provenite în cursul anilor la suprafaţa solului şi cu ce- 

rinţele ce transacţiunile imobiliare le impun acestei in- 

stituţiuni. 

Asemenea eii am cunoscut, ca şi Domnia-Vâstră: „Că 
economistii constată enorma defectuositate a Cadastrulai 

frances“ ; dară, acestă defectuositate nu este, cum Dom- 

nia-V6stră lăsaţi să se înțelegă, inerentă Cadastrului, sai 

pentru că lucrarea Cadastrului frances este răi executată, 

ci, după cum constată Comisiunea extraparlamentară a 

Cadastrului : pentru că Cadastrul Francei, lucrat numai 

cu privire la trebuinţele fiscale de acum un secol, astă-di 

se găseşce necomplet, ca să îndestuleze si trebuinţele 

moderne relative la transacţiunile imobiliare. 

Şi ast-fel, D-le Director, ar fi o temeritate din parte-mi 
a bănui înţelepciunea şi buna credinţă a bărbaților, cari 
în curs de un secol sai succedat la afacerile statului 
frances, admiţind fără nici o reservă credinţa Domniei- 
Vâstre: că Francesii ai pus un secol de trudă şi ai 
cheltuit sute de milione pentru facerea şi întreţinerea 
unei opere de utilitate publică—cadastrul Francei —,„fără, 
ca societatea trancesă să se fi folosit de loc“, nici chiar 
relativ, în ce priveşce scopul fiscal pentru care a fost 
construit acest Cadastru al Franciei! 

Impărtăşese cu Domnia-V 6stră, Domnule Director, cre- 
dinţa că: 

„Pentru îmbunătățirea regimului nostru ipotecar, e 
„vedit lucrul, că nu Cadastrul singur ne pote duce la ţel, 
„ci e nevoe pentru acest sfârşit de o reformă radicală a 
„întreg sistemului nostru ipotecar“, 

Acest adevăr stă expus şi în scrierea mea: însă, pen- 
tru ca el să fie de o practică folositâre, trebue să admiteţi 
şi evidența: că nu putem să ne gândim la reforma sis- 
temului ipotecar înainte de a face Cadastrul în vederea 
trebuinţelor moderne de transacţiuni asupra averei imo- 
biliare. Reforma regimului ipotecar, la noi şi în Frância, 
se va face cum s'a făcut pretutindenea, la naţiunile cu
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un regim raţional ipotecar: prin natura înseși a regi- 

mului cadastral ; adică, pe bazele cele solide ale exe- 

cutării şi conservării Cadaştrului însuşi. 

„La creation de Istat civil et du grand livre de la 

„propriste immobiliere, telle est Louvre primordiale qu'il 

„faut accomplir avant de corriger les nombreuses . im- 

„perfections de notre regime hypothâcaire“ ). . 

D'aceia Domnule Director, o repet: mai întâiii de tote 

e nevoie să avem Cadastrul fonciar al ţării — starea ci- 

vilă si marea carte a proprietății imobiliare — pentru ca 

în urmă să ne putem gândi cu temeinicie la reforma ra- 

dicală a sistemului ipotecar ce comportă în sine regimul 

cadastral. 

Si, în fine, Domnule Director ceea-ce  m5 face, ca în 

“acestă privinţă, să nu reclam cu Domnia-Vâstră pentru 

viitor, mult timp de studiat, este şi faptul: că la noi Co- 

misiunile de studii — mai cu s6mă cu cheltueli de pre- 

senţă — ati avut. mai mult darul de a spori considerabil 

dosarele afacerilor de studiat de cât a ne urni în îndru- 

marea lucrărilor, căci, cum observă cu multă dreptate emi- 

nentul bărbat de stat — THIERS —: : 

„Cestiunile financiare şi administrative sunt forte greu 

„conduse de consilii numerse“ ?). 

D'aceia pote, la Statele pine constituite, se: află înră- 

dăcinată credinţa : 
, 

„Pour qu'une resolution soit prise, il faut qwun seul 

„homme la prendre. La proposition qu'on Y fait, present 

„bien des inconvenients ; les gens qui la combattent âni- 

„sent: par 6tre scout6s, et tous se r&unissent alors sur le 

„terrain neutre de Pinaciion“ ?). 

Cu ocasiunea proectului relativ la publicitatea diverse- 

lor drepturi imobiliare, eminentul bărbat de Stat — Belot— 

în celebrul săi raport adresat» la 1820 Iunie în 20, Con- 

siliului representativ al cantonului de Geneva, ne oferă 

  

1) Poinear6. Op. citat. 

2) La proprists. 

3) Letires du Mavechal de Moltke. 
15



296 

încă învăţăminte de tâtă utilitatea relative la cestiunea 
care ne ocupă ; dânsul spune următorele : — „Colbert, digne 
aprâciateur de toutes les institutions propres ă fonder le 
credit, parvient, par IRâit de 1873 a faire adopter un 
instant en France le systeme de la publicite. Mais une 
noblesse obsree, les gens de robe et de finance, se r6u- 
nirent pour renverser loeuvre de ce ministre. Apres treize 
mois d'une lutte imprudente, nous ditrun 'ilustre &crivain, 
la cause de la probit6 fut perdue et LPEdit revogue. Le 
mistere des hypoth&gques demeura tout ce qu'il pouvait 
âtre ::Varme du mensonge et la prsrogative de faire des 
dupes“ — Iară mai departe D. Belot, vorbind de Cadastru — 
arată, că principiile echitabile ale regimului cadastral, 
concepute cu marea revoluţiune, aii fost în urmă combă- 
tute şi denaturate în Francia de cei interesaţi de a ţine. 
sistemul ipotecar vicios actual: »Un  systeme, moyen 
d'une demi-publicită, alliant âă la fois des hypotheques . 
ocultes â des hypoth&ques inscrites“. 

Guvernul republican în Francia încă, acum câţi-va ani, 
a încercat din noii, să scape Francia de acest sistem de 
speculă al advocaţilor — alliant ă ia fois des hypothegues 
ocultes ă des hypothequies inscrites-— dară les gens de 
robe de astă-di, demni urmași ai confraţilor lor din tre- 
cut, sa opus. Acest adevăr îl recunosceți şi D-vostră 
D-le DEGRE în „Dreptul“ No. 34 în termenii urmâ&tori : 

„In Francia s'a râ nduit la 1890 o comisiune — comis- 
„Sion du cadastre-——6e are a hotărât organisarea registru- 
„lui fonciar, ca, în Germania şi în Austria (V. raportul lui 
„Poinearre în 1891), dară proiectul acesta s'a respins în 
„cele din urmă de un congres de jurişti, convocați ad-hoc“, 
(V. Randa, das Eigenthumsrecht. 1893. pag. 402 —403). 

Ast-fel Domnule Director, din ori-care punct de vedere 
vom cerceta cestiunea Cadastrului României, ajungem la 
resultatul că ţsra nu mai are nevoe astă-di cum credeţi : 
nici, să târne apă în vinul entusiasmului pentru idealul ca- 
dastral“ ; 

nici, „de timp îndelungat pentru a studia 'cestiunea“,
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spre a se vedea care este regimul cadastral, sati sis- 

temul ipotecar, care convine propăşirei economice naţio- 

nale. 
. 

Ceea-ce ne trebue astă-di, mai presus de tote, este 

bărbatul de inimă—Colbertul României—care cu energia 

ce o dă iubirea pentru ţară; cu o mână, să închidă gura 

compeţitorilor pentru discuţii sterile ; iară cu alta, să 

deschidă calea regimului cadastral, care să pună odată 

capăt, şi la noi, sistemului de confusiune şi de nesigu- 

ranţă, în averea particulară, în economia. naţională şi în 

administraţia justiţiei, care în fine, să ne scape de ulti- 

mele urme ale -unui stat medieval. 

Atunci sigur, D-le Director, va deveni o realitate şi 

pentru România, „vorba lată a lui Bonaparte — de care 

„vă îndoiţi : — „Celui qui fera une bonne loi sur le cadastre 

meritera une statue“. 

Şi-—cum dice RAINAL — Le Monarque, qui signalera 

„son regne par ce grand binefui (le cadastre) sera bsni 

„pendant sa vie; il laissera un nom cher ă la postsrit6, 

„et sa felicit setendra au-delă des si&cles, si, comme 

„on men peut douter, il existe un Dieu r6âmunrateur“, 

Iară lectorul, care, convins de folâsele ce regimul ca- 

dastral pote procura naţiunei, va sprijini cu cuvântul şi 

prin autoritatea ce-i dă situaţiunea sa, acest noii pas 6ă- 

tre progres al României, va bine-merita pentru patrie.



A DOUA APRECIERE A JURNALULUI „DREPTUL 
CU PRIVIRE LA 

CADASTRUL ROMÂNIEI 

Răspuns la r&spunsul adresat diarului „Dreptul“ 

de către D. general C. I. Brătianu. 

„D. general C. I. Brătianu, autorul „Cadastrului Româ- 

„niei“, o carte cu drept cuvânt înălţată la cer de presa 

„n6stră, mi-a făcut ondrea să-mi citâscă o.mică notă ce 

„am soris'o în trâcăt în „Dreptul“No. 25 din 1899, şi gă- 
„sind'o vrednică de discuţiune, mi-a adresat un răspuns 
„forte interesant. 

„Stimatul membru corespondent al Academiei române, 

„'mi spune în r&spunsul de care e vorba, din capul locului, 
„că mă va ridica pe culmea de la instituţiunea Cada- 

„Sstrului, ca să pot vedea comod, d'asupra accidentelor 

„omenesci, Cadastrul României în totă magia sa“ 1). 

„După acest prolegomen, care îmi arată în zare o mi- 

„nune ne mai pomenită, vestitul mei antagonist mă laudă, 

„întâi şi întâi, că am recunoscut în principii utilitatea 

„Cadastrului fiscal şi fonciar, dar îmi dă în acelaşi timp 

„un bobârnac, credând că aş fi tăgăduit că: 

D „Das Alte wiederholt sich und wir nennen es „new. Deja vechia, 
„Finanzwissenschaft“ a lui Rau, din 1859, ne enumără (II, $ 311, 
„pag. 31) tâte bine-facerile Cadastrului,
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„Referirea la Cadastru numai ar putea fixa indenti- 

„tatea parcelelor şi preveni ori-ce confusiune“ D. 

„Dreptă şi meritată să lie ore acestă mustrare? Fără 

„îndoială că nu. Am arătat, din contră, limpede şi lămurit 

„în „Dreptul“ No. 34 din 2 Maii 1899, pag. 278, text şi 

„nota 4, că principiul specialisărei ipotecei art. 1774 Cod. 

„civ., nu e la noi încă destul de bine organisat, de cre-ce 

„nu avem încă un Cadastru, la numărul căruia să se re- 

„fere ipoteca. 

„Am dis, este adevărat, întralt loe (Dreptul No. 25, 

„pag. 204) că, cât pentru îmbunătăţirea regimului nostru 

„ipotecar, nu Cadastrul singur ne pote duce la ţel, dar 

„lucrul acesta e prin sine însuşi învederat, şi însuşi con- 

„tradicătorul nostru împărtăseşce părerea nâstră în acestă 

„privinţă. ” , 

„D-sa spune, în adevăr, în răspunsul D-sale amintit mai 

„sus, categoric că nu ajunge Cadastrul singur, ci de nevoe 

"este să păşim după facerea Cadastrului la reforma re- 

„gimului nostru ipotecar, va să dică, să recurgem la pe- 

„kinii (advocaţii ?), legiştii noştri, ca să legiferăm din noii 

„în acestă materie. 

„Cedant arma togae ! De bună semă, însuşi D. general 

„C. 1. Brătianu recunosce fără şovăire că legiştii noştri 

„Vor avea la facerea Cadastrului nostru un rol precum- 

„pănitor, căci D-sa doresce pentru țara D-sale un Cadastru 

„fiscal şi fonciar, în deosebire de Cadastrul frances, care 

„e numai fiscal. 

„De aceea şi vedem că ilustrul nostru adversar nu se 

„mulţumeşce de loc'cu Cadastrul frances, care a delimitat 

1) C. 1. Brătianu, op. cit. P. 189, text şi notă. 

2) „Advocaţii ar fi însă, după D. general C.I. Brătianu, 

„de rândul acesta, fiind în gradul cel mai înalt interesaţi a pune Ca- 

„dastrului bețe în rote, sciind bine că înfiinţarea registrului fonciar, 

face eu neputinţă să se mai îmbogăţescă 

Intâmpinăm la acesta, că tocmai 

igă multe parale (T. lonescu, Eug. 

mai mari capacităţi 

vecusabili 

„în înțelesul german, le-ar 

„pe socotsla bieţilor proprietari. 

„marii noștri advocaţă, cari câşt; 

„Stătescu, C. Dissescu, m. L. Maiorescu) sunt cele 

„juridice ale ţăriă!“.



230 

„proprietăţile numai după linistita posesiune (possession 

„apparente), adică fără cercetarea titlurilor de proprietate, 

„Şi reamintesce în acestă privinţă părerea Casaţiunei fran- 

„ceze care dice: 
„Les redacteurs (du cadastre) n'ont egard qu'ă la pos- 

„session apparrnte: Les anciens titres ne leur sont pro- 

„duits 1): ils n'ont pas qualite pour en requerir Vexibition, 

„aucune enquste legale ne precede leur travail;... tout a 

„6t6 fait sur de simples renseignements verbaux recueillis 

„par les ingenieurs, par les geometres arpenteurs ou leur 
commis,2), 

„Ei bine, tocmai pentru că am vădut că noi legiştii?) 

1) „Legea francesă din 17 Martie 1898 privitore la revisuirea Ca- 

„dastrului, art. 5 No. 1, hotăraşce ca comisiunea pentru delimitarea 

„proprietăţilor (sindicatul proprietarilor) va avea drept menire: „de 
„proceder ă la recherche et ă la reconnaissance des proprictaires appa- 

„rents, etc“. Cadastrul însă, chiar aşa modificat, este şi rămâne un 

" „cadastru fiscal, şi nu începe a fi un cadastru fonciar, de cât dacă 

„îl combinăm cu registrul fonciar (Grundbuch) în înţelesul german, 

„austriac, anglo-australian. Ei bine, D. generali C. 1. Brătianu doreşce 

„cadastrul fonciar în acest de pe urmă înţeles (op. cit. p. 181—182), 
„deşi se mulțumeşce, la, urma urmei, cu un cadastru fiscal, ca cel fran- 

„ces (op, cit. p. 54, în fine). De dorul căpşunelor, mâncăm frandele*). 

2) „C.I Brătianu, op. cit, pag. 167. 
3) „În nota mea din „Dreptul, la care se referă răspunsul D-lui 

„general C. I. Brătianu, am mai pus, între altele, înainte, că, faţă, 

pou un spor aşa de mare de lucru pentru judecătorii noştrii de pace, 

etc... vom trebui, fără îndoială, să mărim numărul judecătorilor noş- 

„rii. Ei bine, contradicătorul nostru recuuâşce acum că cadastrul nostru 

„va necesita, în adevăr, o sporire temporală a personalului judecă- 

„torilor de pace, (op. cit., pag. 171), de şi n'a pus sporirea acesta de 

„loc în socotelă când a preliminat pentru facerea Cadastrului o chel- 

„tuială de numai 40 de miline **) Protivnicul nostru crede apoi că, 

„Cadastrul odată făcut, nu vom mai cheltui pe fie-care an sume în- 

„semnate pentru stabilirea rolurilor de contribuţiuni fonciare (V. 
„OC. I. Brătianu. „Trebuinţa de a se face Cadastrul României“. 1899, 

*) Acâstă citaţie e neexact dată de D. Degrs. Generalul Brătianu la pag. 54 a 
cităt Art. 9 din disposiția regulamentară francesă ca să se ştie cega-ce s'a adoptat 
pentru Francia; cu privire însă la Cadastrul României, vederea Generalului stă 
limpede la $ 4 şi la p. 37—48, şi p. 181, 

**) Cheltuiala estercuprinsă în suma de 1.393.830 lei prevădută la pag. 124,
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„vom avea ast-fel:o parte însemnată la întocmirea Ca- 

„dastrului nostru, mi-am luat inima în dinți şi am întâm- 

„pinat cu.totă supunerea că regularea hotarelor între moş- 

„nenii sai răzeşii noştrii va fi o adevărată cadratură a 

„cercului 1), cum dovedeşce cu prisosinţă practica nostră 

„judecătorescă. 

„Legislaţiunea comparată ne întăreşce şi ea în acâstă 

„credinţă. In Tirol şi V orarlberg, în adevăr, proprietatea 

„e tot aşa de îmbucătăţită ca şi pământurile nostre răză- 

„seşti, dar toemai împrejurarea acesta a făcut că în pro- 

„vinciile austriace de mai sus. nu s'a introdus nici până 

„astă-di încă registrul fonciar 2). | 

„D. general C. I Brătianu îmi tae totuşi încă odată 

„din unghişere, dicând că chiar delimitarea pământurilor 

  

„pag. 15), dar adevărul este din contră, că cu totă, facerea Cadas- 

„trului, stabilirea volurilor de contribuţiuni fonciăre va costa şi în 

„viitor forte mult, mai ales dacă vom. reorganisa administraţiunea 

„nostră, Ascală cum se cade, aceea-ce va aduce cu sine un Spor de 

„cheltueli de multe milisne pe an (Sic)). Nu stăruim totuşi. O reformă, 

„neapărată nu se pote întârdia sub cuvânt că ar costa prea mult. 

1) „Numai Cadastrul fonciar bine înţeles e grei de înfiinţat, sub 

„ast-fel de împrejurări, iar nu Cadastrul fiscal. Pentru acest de pe 

„urmă Cadastru, în adevăr, ajunge legea nostră asupra impositului 

„tonciar din 31 Maxtie 1885, art. 4 lit. g, care hotărăşte : „La cele 

„posedate în devălmăşie, venitul se va calcula asupra întregei pro- 

„priefăţi, iar impositul fonciar se va răspunde de fie-care dintre ră- 

„zaşi, după ce va fi vepartisat între dânşii cota ce trebue să răspundă 

«fie-care în proporţiune cu. venitul părţii posedate. D. general C.I 

„Brătianu însă propune, nu cadastrul fiscal, care şi-a făcut vileagul 

„în Franţa, ci Cadastrul fonciar, (op. cât. p. 181 în fine) de şi crede 

„din greşală că, în Franţa, Cadastrul fonciar se reîncepe acum da 

„capo (op. cit. p- 182), nitând că D-sa singur a recunoscut că Ca- 

„dastrul la Francezi are un caracter fiscal *). N 3 

V. Anton Randa, „Das Figenthumsrecht“, ediţia IL, 1895, pag. 46 

„text şi nota 15. 

  

„re: | . ul Bră- 

*) Tâte aceste interpretări sunt ne exact date de D-nu Degre. Gone Brie 

tiann a recunoscut că Cadastrul acţual al Franciei ae un oana e f E pi 

Comisiunea extra-parlamentar
ă a hotărât ca refacerea Cadastru wi să se i 

an. caracter fonciar. Cum are să se facă? âncă nu se ȘCie; căci lucrarea n 

început şi legea din 18983 mo lămureşce hotărâtor.
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„răzeşeşti e o operaţiune cu totul simplă !) (sic !), şi nu 

„mi rămâne prin urmare de cât să-mi pun botul pe labe, 
„stiind bine că tot Românul trebue să fie soldat 2) şi să 
„tacă deci molcum ca un chitic. 

„Un alt punct din nota mea pomenită mai sus, care 
„Mi S'a luat iarăşi în nume de vâii, este că am dis că 
„he trebue un timp îndelungat pentru a studia cestiu- 
„unea, dicere la care contradicătorul meti 'mi răspunde 
„cu frăţâscă dragoste că ceea-ce ne trebue astă-di este 
„Colbertul României, care să închidă gura criticei 3). 

„Voi rămâne prin urmare mut ca Papageno. Capul ple- 
„cat nu-l taie sabia. Totă lumea ştie de sigur că legile 
„nostre se fac în fuga mare (quod cito fit, cito perit) ; se 
„dice că în materie de Cadastru totul ar fi prin excep- 
„tiune archi-prât 4), si ar fi dar dău! anti-patriotică ori-ce 
„cobire îndărătnică, 

»Un alt punct în fine, ce nu mi'l pâte ierta protivnicul 
„mei ?), este că am mers până a dice că cadastrul tran- 

  

1) „C. I. Brătianu, op. cit., pag. 189. 
2) „C. 1, Brătianu, op. cit., pag. 116. 
3) „C. [. Brătianu, op. cit, pag. 200 (ipsissima, verba). Puneţi mai 

„bine botniţă (sic!) admiraţiunei mutuale : Rana amat ranam et va- 
„nam putat esse Dianam, | - 
4) „Dosarele ministerelor de îinanţe şi de lucrări publice, dice au- 
„torul „Cadastrului României“ (op. cit., pag 193), sunt bogate în se- 
„ridse studii și informaţiuni asupra cestiunei ; ea se găsesce studiată, 
„în amănunt din tote punctele de vedere: technice, juridic, econo- 
„mic“. Ei bine, nici una din lucrările pregătitâre enumărate de ad- 
„Vexsarul nostru (Regulamentul organic, decretul lui Vodă Ghica din 
„1835 regulator al facerei Cadastrului Munteniei, etc.) nu se ocupă 
„cu registrul fonciar în înţelesul german, austriac, anglo-australian» 
„care e la ordinea dilei ai. Totă pregătirea nostră în acâstă privinţă, 
„se reduce prin urmare numai şi numai la lucrarea comisiunei extra- 
„parlamentare frauceze 1890—1891), care a hotărât organisarea, regi- 
„strului foneiar în înţelesul de mai sus, de şi fără succes, proiectul 
„fiind respins în cele din urmă de un congres de jurişti fran- 
„cesi, convocat ad-hoc (Sic 1). Bine facem, de sigur, că ne folosim 
„de studiele franceze de mai sus, dar trebue să cercetăm lucrul mai „de aprope şi să ne grăbim încet (festina lente). 

5) C. 1. Brătianu, op. cit., pag. 110.
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„cez, care a costat sute de milione şi a fost gata abia 

„după o jumătate de secol, n'a servit nici măcar pentru 

„stabilirea impositului fonciar pe base mai vaţionale. 

„Ei bine, iată cum se rosteşce în acestă privinţă un a- 

„utor francez: 

„Dans un grand nombre de comunes, le cadastre a €i6 

„plus ou moins fauss6, des Vorigine, par suite de la situ- 

„ation preponderante qwavaient eu dans Pexpertise cer- 

„tains propriâtaires-classificateurs, lesquels en ont abuse 

„pour dâgrever indiment leurs immeubles au dâtriment 

des auires propristaires D. 

„Ori-cum însă, şi ori-care ar îi părerea nâsiră asupra 

„cestiunei de mai sus, Du vom mai dice totuşi nici cârc, 

vom crede şi nu vom cerceta, vom judeca cu inima şi 

„nu cu raţiunea, vom aştepta venirea Colbertului Româ- 

  

1) „Proprietarii, după cum vedem, ai schimonosit Cadastrul fran- 

„cez, iar nu advocajii. Stwecuraţi prin urmare, dicând contrariul, bă&- 

„utura Dv. ca să nu înghiţiţi museuliţa (advocatul), şi înghiţiţă că- 

mila ! *). 
*; Şi cu tote acestea, în nota precedentă D-nal Degre recunâsce că salutara 

hotărâre a Comisiunei extra-parlamentare, 
da se organisa registrul cadastral în 

înţelesul german, anglo-australian a fost respinsă în cele din urmă de un 

congres de jurişii francesi, convocați ad-hoc. — Oaze juriştii nu sunt AD- 

VOOAŢI! Nu sunt ei, les gens de robe despre cari Belot dice că în anul 1615, 

se rânuirent pour 7envers0t Poeuvre de Colbert, pour faire râvoqus la cause de Ja probite, 

Esi că numai graţie 1ăcomiei acestora: le mystere des hypothâques demeura tout ce 

qu'il pouvait &tre, Iarme du mensonge et la prerogative de faire des dupes. 

Dară pentru norocirea ţărei, nu acesta trebue să ne îngrijăscă pe noi; ju- 

xiştii noştri ea toți bărbaţii luminaţă ai țărei, pururea au doveâit?o, că mai întâi 

de tâte sunt români, şi ca atari îşi iubesc şara şi ţin la prosperitatea naţională maj 

mult de cât la interesele meschine, subordonâ:d preocupaţiunile lor, la binele 

public, şi interesul lor personal Ja interesul generăl. Acâsta o dovedesc tote 

marile acte naţionale. 
_ 

Ast-fel, en maă mult; cuvânt se pâtă atribui D-lui Degr6 meșteșugul cu care D-sa 

atâta urbanitate, pe Generalul Brătianu: 

onorsză, fără nică un motiv și cu 
băutura D-vostră câ să nu înghițiți mus- 

„Strecuraţi, prin urmare, dicând contrariul, 

eulița (udvocaţii), şi înghiţiţi cămilat. 

Şi acâsta mai cu semă, fiind-că Generalul Brătianu n'a avut intenţiunea de a 

lovi întru ceva pe D-nii advocaţi; saii a se cobori pe arena de personalităţi pe 

când nu era provocat âe nimeni şi întru nimica. Cadastrul Românie
i — în. ela- 

borarea şi conservarea lui—nu pote fi considerat ea âomeniul privat al cutăzei 

sai cutărei administrații ; toţi &menii iubitori de binele țărei, pot şi trebue a-l 

ăa concursul. Cum dicea Napoleon: „Sur ce champ de bataille, il y a de Ja gloire 

« (pag. 139); şi mai cu semă pentru &menii de legi, pentra & 

e sale de legitimare & prop
rietăţii imobiliare şi a asigura 

-fâcătore. 
pour tout le monde! 

lumina justiţia în actel 

regimul cadastral în acţiunea Sâ bine 

7



| 294. 

„niei, care cu energia ce o dă iubirea de țară, va des- 
„chide calea celui mai neprihănit regim cadastral. 

„Numai în câti-va ani, ne spune în adevăr, D. general 
„C.I Brătianu, s'a făcut la noi atât, ca la alte naţiuni 
„s'a putut realisa numai după vâcuri de luptă şi şiroie 
„de sânge omenesc: ordinea, ierarchia, nobleţa, eforii, 
„sceptrul chiar, a făcut loc ordinei rațiunei, acestei em- 
„bleme a epocei moderne D, 

„Ce pote să fie mai sublim? Icona cea mai frumâsă 
»totuşi perde din farmecul ei, dacă-i răpim tâtă umbra, 
„Şi neapărat este dar să adăogăm că ne bântue încă la „Trage de nouveautes, că ne lipsesce încă stabilitatea şi „aStâmpărul : punctul archimedic în fuga întâmplărilor. 

„Bi bine, însuşi D. general C. 7, Brătianu, căruia îi „presintăm omagiile stimei şi a admiraţiunei n6stre, se „inscrie de sigur în falş în contra deducţiunilor prea ab- „Sstracie şi ultrapatriotice: de discours en discours, les „enfilades des abstractions creuses se prolongent et se „renouvellent ă Pintini ?). 

ALEXANDER. 

  

1) „C. 1. Brătianu, op. cit. 188. 
2) „HI. Taine, „Les origines de la France contemporaine,“, t. IL. p 161,
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NETEMBINICIA APREOIBREI JURNALULUI „DREPTUL“ 

CU PRIVIRE LA 

CADASTRUL ROMÂNIEI. 

———— 

Andi alteram parte 

Mult stimate D-le Director al jurn. „Dreptul“, 

Un amic îmi pune în vedere qiarul „Dreptul“ No. 42, 

care conţine întâmpinarea, prin care D-vâstră onorați lă- 

muririle ce le-am dat cu privire la opinia D-voastră, pu- 

plicată în No. 25 al „Dreptului,“ asupra lucrărei mele re- 

feritore la Cadastrul României. 

Dacă acestă lucrare a mea a avut un succes, saii după 

cum declarați singuri, a fost înălțată la cer de presa în- 

tregă, acesta, D-le director, o datorez mai mult extremei 

importanţe a subiectului ce lam tratat, de cât modului 

cum pote lam înfăţişat publicului. Acum însă, D-vostră, 

continuând a presenta cititorilor „Dreptului“ argumenta- 

țiunea n6stră întrun mod neexact, ar putea să sufere nu 

lucrarea mea, ci însăși importanţa pentru țara nostră a 

subiectului, de care mam ocupat. Imi place să sper că 

nu acesta a fost ambiţiunea D-vestră, 

In întâmpinarea nostră cu privire la temerile D 

la îndeplinire facerea Cadastrului 

„că mă voiti În- 

-vostre 

că nu s'ar putea aduce 

ţării, mă exprimam ast-fel, la pag. 165:
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cerca a reduce obstacolele, ce le vedeţi, întru atâta, ca 
ridicându-vă pe culmea de la pârta instituţiunei Cadas- 
trale, să puteţi privi clar şi comod Cadastrul României, 
peste tote accidentele pământeşti“. 

D-vostră, D-le Director, lăsând acum sub tăcere aceste 
dificultăţi, ce format la început temerile D-vâstre, publi- 
caţi numai angajamentul ce-l luasem ei de a reduce la 
minimum posibil aceste greutăţi pământeşti ; însă acest 
estras chiar, D-vostră îl publicaţi metamorfosat, căci în- 

" locuiţi textul nostru de accidente pămăntesti, prin acelea 
de accidente omeneşti, ceea-ce nu pune în adevărata sa 
lumină argumentaţiunea n6stră. 

De asemenea, în ce priveşte tendinţa cugetărilor D-vos- 
tre, că lucrarea mea, cu privire la facerea Cadastrului 
țerii, nu ar fi îndestulătoare, mă exprimam ast-fel, la pas. 
193: „că dosarele ministerelor de finance şi de lucrări 
publice sunt bogate în seriâse studii şi informaţiuni asu- 
pra cestiunei ; că acâstă cestiune se găseşte studiată în 
amănunt din tâte punctele de vedere, technic, juridic şi 
economic, în mai multe publicaţiuni, începând de la im- 
proprietărirea foştilor elăcaşi, şi cităm ca asemenea stu- 
dii, şi lucrările Domnilor Grigorie Olănescu şi Maior Că- 
pităneanu“. 

Insă D-vâstră, D-le Director, şi aci faceți un salt, în- 
tocmai ca şi în casul precedent, fiind-că lăsaţi sub tă- 
cere aceste lucrări moderne, ce le arătasem ca studii 
amănunțite din tote punctele de vedere, technic, juridice 
şi economic, la cari se referă argumentaţiunea nâstră, şi 
o înlocuiţi cu ceea-ce diceam pentru ca lucrarea ce am 
publicat'o să nu pâtă fi considerată 6re-cum ea proles 
sine matre creata, şi să 'mi atribuiţi mie ceea-ce eii n'am 
dis. Etă cuvintele D-vostre : 

„Bi bine, nici una din lucrările pregătitore enumărate 
de adversarul nostru — Regulamentul organic, decretul 
lui Vodă Ghica din 1835, regulator al facerei Cadas- 
trului Munteniei, ete.,—nu se ocupă cu registrul fonciar
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în. înţelesul german, austriac, anglo-australian, care e. la 

ordinea zilei“. ' a 

Ei, D-le Director, am citat în lucrarea mea, Regula- 

mentul organic şi decretul lui Vodă Ghica, nu pentru că 

aceste acte de Stat s'ar ocupa cu registrul foneiar în 

înțelesul german, austriac, anglo-australian, care e la 

ordinea dilei, ci pentru că în mândria mea de Român, 

mare: mi-a fost bucuria sufletescă, când am constatat, că 

bărbaţii noştri de. stat, din timpurile cele mai depărtate, 

ai recunoscut bine-facerile Cadastrului pentru ţera n6stră; 

şi ast-fel se cuvenea să las să se vadă—celor ne sciuţi— 

că părinții noştrii, cu intrarea lor în era de vieţuire mai 

statornică, aii cugetat la lucrarea Cadastrului şi la mij- 

locele de a aşeza proprietatea imobiliară pe base mai 

statornice. Dar dâcă ei n'a desăvârşit acestă a lor cu- 

getare, vina nu este a lor, ci a grelelor vremuri, căci în 

ceea ce priveşte lucrările cadastrale ale unei țări, ele 

cer nu numai. 6meni speciali, ci încă, sume enorme, şi mai 

cu s6mă ani de pace. Şi se şeie asemenea că România 

nu de. mult se bucură şi de unele şi de altele! 

Ast-fel şi de astă-dată,. D-le Redactor, înfățisați întrun 

mod necorect argumentaţiunea. nostră cu privire la în- 

cercările şi lucrările, ce le-am arătat că sai făcut în 

ţară de alţii, înaintea publicărei lucrărei mele asupra Ca- 

dastrului României. 
- 

Mai mult încă, la pag. 17l a răspunsului mei, spre a'vă 

documenta cu. temeinicie, că D-v. greşiţi când credeţi, 

că Cadastrul frances n'a servit nici măcar la stabilirea 

impositului fonciar pe base mai raționale, vă aducem. o de- 

cisiune importantă în: materie a Înaltei. Curți de casaţi- 

care prin o anajisă memorabilă a opera- 
une din Francia, 

a, în conclusiunea sa 
țiunilor cadastrale urmate în Franci 

se exprimă ast-fel: | 

„On comprend que cela soit. s 

tion des contributions“. 
3 . 

D-vostră, D-le Director, lăsaţi sub tăcere şi acestă con- 

statare a unei autorităţi atât de mari, şi a cărei verecitate 

uffisant pour la forma-
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nu se pâte contesta, şi afirmaţi pur şi simplu părerea 

D-vostre pentru a condamna, chiar în scopul alcătuirei 

sale, o operă colosală, cum este Cadastrul Franciei, spri- 

Jinidu-vă în acestă credinţă pe o mărturisire isolată, 
—argumentum ad usum causae—a unui autor frances, al 

cărui nume nici nu-l pomeniţi. Voi cita propriele D-vâstră 

cuvinte : | 

»Ei bine, iată cum se rosteşce în acestă privinţă refe- 
ritor la serviciurile ce a adus Cadastrul frances, un au- 

tor francez. 

„Dans un grand nombre de communes, le cadastre a 

6t6 plus ou moins fauss6, de origine, par suite de la si- 
tuation preponderante qu'avaient eu dans /'expertise cer- 

tains propriâtaires classificateurs, lesquels en ont abuse 

pour degrever indiâment leurs immeubles au detriment des 
autres proprietaires“. 

Nu dic, că aceste linii acusătore nu vor fi unde-va 

scrise ; le consider chiar ca exacte, de şi nu mi-a fost 

dat a cunoşce paternitatea lor. 

Dară, D-le Director, ce are de a face Cadastrul (deli- 

mitarea, şi legitimarea proprietăței imobiliare) cu exper- 
tisele fiscale pentru întocmirea rolurilor de contribuți- 
uni financiare ? Şi ce este de vină Cadastrul daca în 
urmă, câţi-va îndrăsneţi — meşteri în tălmăciri şi răstăl- 
măciri de legi—aui reuşit în mai multe comune să vicieze 
mai mult, ori mai puţin, rolurile contribuţiunilor fonciare ? 
trebueşte re să conchidem, că tot ast-fel s'a făcut cu to- 

talitatea rolurilor contribuţiunilor fonciare din Francia, şi 

că ast-fel cadastrul fiscal al Franciei n'a servit societă- 
"ței francese la nimic ? Şi apoi, cine a putut să oprescă 

pe proprietarul asuprit ca să nu facă us de dreptul săi 
de apel la instanţele judiciare, ce sunt instituite spre a-i 
da dreptate ? In Francia sunt judecători, ca şi la Berlin, 
şi-mi place a spera, că România încă are judecători ca 
şi Berlinul, capabili de a înfrâna lăcomia unora şia pune 
la carantină pe acei îndrăsneți, cari prin situaţia lor 
preponderentă încercă a utilisa aşedăminte publice în
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profitul lor personal. Si ast-fel, este cu mult mai logic 

ca să nu facem ca morarul din poveste, care voia să 

scape de şâreci; adică, să ne lipsim de bine-facerile re- 

gimului cadastral de simplă temă, că se vor ivi câți-va 

îndrăsneţi, cari să vicieze pe alocurea rolurile de contri- 

buţiuni fonciare. 

Cum vedeţi, D-le Director, Dvostră, lăsând sub tăcere 

apreciarea în materie — referitâre la Cadastru — a înaltei 

Curți de Casaţie, ce am invocat-o, şi basându-vă credința 

pe o mărturisire isolată, die ad usum causae, lăturalnică 

Cadastrului — referitâre la stabilirea rolurilor de contri- 

buţiuni fonciare — înfățişați în mod necorectat, şi marea 

utilitate a Cadastrului, cât şi argumentaţiunea nosiră în a- 

ceâstă materie. 

In cât priveşee restul întâmpinărei D-vâstre, este casul 

de a dice cu poetul Ovid: „Sunt verba et voces praete- 

reaque nihil“. | 

De alt-mintrelea, D-le Director, la vârsta mea şi mai 

cu s6mă în o cestiune atât de mare, ca înfiinţarea Ca- 

dastrului României, nu mi-ar şedea bine să mă pun pe 

arena de personalităţi, pe care încercaţi a mă scobori, 

punându-mi în sarcină lucruri, ce nici prin gând nu mi-ati 

trecut: de a califica pe unii de pekeni, de a recusa con- 

cursul altora, şi de a contesta valorea de jurisconsulţi a 

D-lor Maiorescu, T. Ionescu, Disescu, Eugenii Stătescu, 

capacități ce ne fac onre. Eii, nici direct, nici indireci 

n'am dis aşa ceva. „Nu prin recriminări, prin amare ironii 

sai prin anateme, putem să ajungem a pune pe 6meni 

de acord“ (W. Eliss). 

In materia de care m'am ocupat, am citat apreciările 

a patru autorităţi, necontestate şi incontestabile, pentru 

a lămuri întâmpinarea D-vostră, iară nu pentru a viza pe 

cine-va, după cum vă place a insihua. Am citat pe băr- 

batul de Stat al Elveţiei — D. BELOT — nu pentru a tă- 

gădui autoritatea de jurişti a D-lor Tache Ionescu, Eu- 

genie Stătescu, Disescu, saii a recusa luminile lor în sta- 

bilirea regimului cadastral la noi, ci pentru ca să vedeți
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'cum juriştii francesi, — les gens de robe — ai denaturat 
în urmă în Francia principiile echitabile ale regimului 
concepute "cu marea revoluțiune (pag. 198—199) ; am citat 
pe Baronul Stoffel, cu privire la admisibilitatea în fune- 
țiuni publice în Prusia, nu pentru a exclude pe „pekeni“ 
în afacerile Cadastrului, ci pentru ca să vedeţi indispen- 
sabila trebuinţă d'a se însărcina serviciul geografic al ar- 
matei cu partea technică a'lucrărei Cadastrului ; Și am 
citat pe D. Maiorescu şi pe mult regretatul bărbat de 
stat Manolake Kostake, cu privire la folosele ce oferă 
advocaţilor starea  necompletă în care ne găsim cu le- 
gislaţia nâstră, nu pentru ca să arunc anatema asupra 
cuiva, ci pentru ca să vedeţi urgenta trebuinţă de a se 
pune capăt acestei situaţii păgubitore prosperității eco- 
nomiei naţionale, așezându-se proprietatea imobiliară pe 
base mai statornice1). 

ŞI în fine, am analisat „mica notă ce diceţi că a-ji 
scris'o în trâcât“ ad hoc et ab hac, nu cu intenţiunea de 
a polemisa sati a vă combate în credinţele “D-vâstre, ci 
cum declar la pag. 163: «pentru că cestiunea execuțiunii 
Cadastrului pusă ast-fel de Jurnalul «Dreptul» No. 25 pre- 
sintă un interes destul de important, din punctul de ve- 
dere juridice şi administrativ, cunoscută fiind înalta au- 
toritate — ca jurist şi ca publicist a Directorulaăi Jurna- 
lului „Dreptul“ — a D-lui Alex. Degr6— consilier la Inalta 
Curte de Casaţie“. 

  

1) Ast-fel, pe nedrept D-nu Director al „Dreptului“ s'a spăimântat 
şi a datalarma, ca şi cum scrierea nâstră asupra Cadastrului ar fi fost 
îndreptată în contra clasei sociale a juriştilor. Generalul Brătianu a 
arătat numai, că sub xegimul cadastral se va, pune odată capăt cri- 
ticei situaţii în care se găseşce astă-di proprietatea, imobiliară, În cât 
priveşce situaţia materială a juriştilor noştri — fie. ca judecători, fie 
ca advocaţi — n'are nimic de îngrijat, căci şi la noi, ca şi în ţările 
de sub regimul cadastral, necesităţile crescânde yor deschide cu şi- guranţă noi căi de. activitate spornică și pentru barouri, Un exemplu „probant îl găsim chiar la noi: căruţaşii, cari strigaii mai mult contra, căilor ferate — că vor muri de fâme — astă-qi, transformați în birjari, aii devenit auxiliari indispensabili ai căilor ferate şi se bu- cură de situaţii mult mai fericite de cât în trecut sub tote privirile.



  

  

  

” aq 
  

Și mă felicit, că am făcut acâsta, fiind-că constat cu 
plăcere, că de astă dată, în replica D-vostre aţi venit 
la mai bune sentimente cu privire la Cadastrul fonciar ce 
am propus pentru România. Acesta este totul ce ambi- 
ționam. 

In cele-l'alte, şi cu deosebire în cât priveşte execuţia, 

părerea D-vostre: „că trebue să ne grăbim încet, festina 

lente“, p'are nimic surprindător pentru mine. „Festina 

lente estune axiome auquel se conforme tous les hommes 

de loi, ă loisir, et prudemment comme on pourrait le dire : 

il ne faut pas parler d'affaires, estomac vide“. (Walter 

Scott. „les Eaux de Saint Ronan“). 

Ceea-ce a putut să ne aducă o nemulțumire este numai 

faptul, că D-vostră înfățişând publicului argumentațiunile 

nostre în mod trunchiat, modificat şi ast-fel neexact, ci- 

titorii „Dreptului“ — cel. puţin acei cari nu me cunosc 

personal — vor crede, că eii sunt acela care voesce să 

duc lumea în erore, când mă onoraţi cu meşieşugul ne- 

convenabil ; „Strecuraţi b&utura, ca să nu înghiţiţi mus- 

culița (advocatul) şi înghititi cămila ! (sic) ! 

Ast-fel, D-le Director, îmi place să sper, că şi D-vosiră 

înşi-vă veţi fi convinşi, că e casul ca să bine-voiţi a da 

loc în diarul „Dreptul“ acestei întâmpinări. 

Şi cu mulţumirile mele anticipate presint onorabilului 

D-lui Alex. Degr6 omagiele de stimă şi venerație. 

16
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REÎNOIREA CADASTRULUI ÎN PRANTA5). 

In 1891, după un vot favorabil al Parlamentului, o co- 

misiune extra-parlamentară fu instituită în Franţa pentru 
a studia chestiunea reinoirei Cadastrului. Drept vorbind, 

problema supusă acestei adunări nu era nouă, dar ea era. 

pusă de astă-dată, în condițiuni care îi mărea cu mult 

însemnătatea. | | 
Cadastrul actual prezintă două inconveniente : Infiinţat 

pentru a.stabili o basă echitabilă în repartiţiunea impo- 
zitului funciar, el s'a îndepărtat, cu timpul, din ce în ce 

mai mult de realitatea, lucrurilor, ast-fel în cât dă nascere 
la inegalităţi isbitore din punctul de vedere fiscal. Acesta, 
constitue un viţii ivit cu vremea; vechiul Cadastru, însă, 

presintă şi un viţiii original. Stabilit pe simpla posesiune 
aparentă, el n'a avut nici odată o valdre legală, şi în pri- 
vinţa aşedării proprietăţii, el nu presintă de cât un in- 
teres documentar. 

Imperfecțiunea Cadastrului, din punctul de vedere fiscal, 
nu ar justifica îndestul refacerea lui completă. Nimeni 
nu sar gândi să se cheltuiască 300 mili6ne de leipentru 
a face mai exactă reparaţiunea unui imposit care nu pro- 

1) Jumalul „Epoca“ în numărul săă de la 23 Octombrie 1899 . . . - 
pu- blică acestă notiţă privităre la refacerea Cadastrului în Franţa,
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duce de cât 103 mili6ne, fără centimele adiţionale. Lu- 
crurile s'ar schimba cu desăvârşire dacă, pe lângă un 

prim resultat: perecuaţiunea riguroasă a contribuţiunii 

funciare, s'ar adăoga un altul, adică: a se da Cadastrului 

o valdre legală din punctul de vedere al aşedării pro- 

prietății, „Un Cadastru stâbilit în aceste “condițiuni, — 

spunea ministrul de finanţe în expunerea de motive a 

budgetului în 1891, — ar servi de basă registrelor funciare, 

unde ar fi consemnate, şi în continui ţinute in curent, 

tote actele care ar interesa imobilele şi ale căror înscrieri 

ar avea faţă de toţi o valore juridică indiscutabilă. In- 

ființarea acestor registre cadastrale de proprietate, menite 

să înlocuiască registrele de conservarea de ipoteci, ar 

avea de resultat natural reforma şi simplicitatea regi- 

mului ipotecar din Franţa.“ 

In acest înţeles, reforma cadastrală fu supusă Comi- 

siunei extra-parlamentare, de către ministrul de finance. 

Tată, în adevăr, care era programul lucrărilor sale : 

1. Determinarea fisică a proprietăţii imobiliare, prin 

Cadastru ; Ă 

2. Determinarea juridică a proprietății imobiliare, prin 

înființarea de registre fonciare în concordanță cu Ca- 

dastrul ; | | 

3. Căile şi mijlocele'; adecă, procedeurile financiare de 

întrebuințat pentru a face față acestei lucrări. 

Pentru a studia în mod deosebit fie-care din aceste 

chestiuni, comisiunea se împărți, din cea d'intâii şedinţă, 

în trei sub-comisiuni : sub-comisiunea technică, sub-co- 

misiunea juridică şi sub-comisiunea căilor şi mijlocelor. 

Cele d'intâiti două sub-comisiuni ati sfârşit lucrările lor ; 

însă, sub-comisiunea căilor şi mijlocelor, care trebuia 6re- 

cum să sancţioneze hotărârile - celor-Palte. doit, nu pare 

-că se va întruni în curînd. De o cani-dată, singurul :re- 

“sultat obţinut consistă în legea din 17 Martie 1898, lege 

"destul de modestă d'almintrelea, dar care stabilesce un 

progres pe calea pe care s'a îndrumat comisiunea. 

Peniru a da o idee de programul lucrărilor acestei co-
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misiuni, vom exâmiha câte-va , din punctele studiate de 

sub-comisiuni; o scurtă; ânalisă a legii mai sus citată, va 

fâce 'să reiasă cu prisosinţă, cât de mult mai este de făcut 

pentru a se ajunge'la xealisârea completă a programului 

propus. 

Sub-comisiunea juridică s'a pronunțat în mod catego- 

ric pentru înființarea; pe baza unui noi Cadastru, de re- 

gistre funeiâre, ţinute” în curent “în mod ireal, ceea-ce 

le-ar deosebi de registrele de conservaţiune de ipoteci, 

ţinute pe nume de persâne. 

O pagină a registrului fonciar va trebui să fie rezer- 

vată fie-cărei proprietăți, ori-cât de mică va, fi ea. În acs- 

stă partidă s'ar arăta cum urmeză: | 
In o primă parte, se va cuprinde : determinarea fizică a 

imobilului, după planul cadastral întocmit la qi, cu ar6- 

tarea: 1) a numărului matricul şi a liierilor fie-cărei sec- 

țiuni a proprietăţii ; '2) denumirea locurilor; 3) suprafața 

şi numerile parcelelor cari compun unitatea funciară ; 

4) vecinătăţile şi servituţile active sat pasive. 

In a doua parte, se va desemna : 1) proprietarii cu ar6- 

tarea causelor şi datelor inseripţiunilor ; 2) restricțiunile, 

desmembrările şi sarcinile cari grevâză imobilul; 3) pri- 

vilegiurile şi ipotecile. 

Sub-comisiunea nu s'a oprit aci însă ; ea propunea, per- 

tru a permite registrelor fonciare să producă tot efectul, 

să se desființeze privilegiile generale, altele de cât chel- 

tuelile de justiţie ; să se abroge ipoteca „judiciară; să se 

supue dreptului comun al specialităţii şi al publicităţii 

ipotecile legale ; să se ceră publicitatea ori-cărui act de- 

clarativ de proprietate, de mutaţiuni, prin morte, etc. 

“ Programul să, prin o simplificaţiune recunoscută ne- 

cesară, tindea; în definitiv, să dea proprietăţii o aşedare 

sigură şi o mobilitate mai mare ; condițiuni cu. totul. fa- 

vorăbile desvoltării creditului real. Legea. din 1898, după 
cum vom vedea, nu prevede nimic în acestă privinţă; ea se 
mărginescă să nu împiedice aplicaţiunea sa în cazul când
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întrun viitor mai mult saii mai puţin depărtat, chestiunea 

ar ajunge la bun sfârşit. 

Lucrările sub-comisiunii technice ai fost rezumate în 

raportul d-lui Cheysson, inginer de poduri şi şosele şi dis- 

tins profesor de economie politică. Din analisa acestui 

raport reese don& condițiuni esenţiale, de care trebue să 

se ţie semă: 1) delimitarea şi îngrădirea ; 2) devisul esti- 

mativ al refacerei Cadastrului. 

Nu pote fi îndoială că o îngrădire (bornage) bine înde- 

plinită ar uşura cu muli sarcina geometrului; de aceea 

sub-comisiunea a găsit nemerit să se întreprindă o an- 

chetă asupra stării bornagiului în Franta. 

Acestă anchetă a dovedit, că două treimi aprâpe din 

teritoriul francez eraii îngrădite şi că proporțiunea tere- 

nurilor îngrădite stai în raport direct cu valdrea fonciară. 

In cursul acestei anchete, mai multe alte constatări ai 

fost făcute. In anumite locuri, proprietarii ai găsit sin- 

guri leacuri. Aşa, în departamentul Meurthe-et-Moselle, in- 

convenientele rezultând din o înbucătăţire excesivă au 

îndemnat, întrun număr de comune, pe propietari să re- 

curgă la o refacere a Cadastrului între ei; ei, ai mers 

până acolo, în cât "şi-au îndreptat locurile prin bună învo- 

iată şi ai deschis drumuri de „comunicaţiune între pro- 

prietăți, pentru înlesnirea explâtațiunii agricole. Cheltu- 

-olile at fost de 15 lei pe hectar, din care 5 pentru face- 

către pro- 

rea Cadastrului ; ele ai fost plătite integral de 

prietari. | | . | 

Iniţiativa privată, cum se vede, n'a aşteptat reforma 

propusă. de puterile publice, şi lesne se înţelege că acestă 

operaţiune are de consecinţă o mărire a valorii proprle- 

tăței funciare. 
| 

Sub-comisiunea, cu tote că şi-a dat bine sema de uti- 

litatea bornagiului, n'a voit totuşi, din causa prea marelor 

cheltueli, să facă din acestă operaţiune basa noului Ca- 

dastru. De fapt, bornagiul nu este alt ceva de cât mate- 

rialisarea unei delimitaţiuni prealabile ; delimitaţiune, care 

pote fi bazată pe simpla posesiune, sati ceea-ce e mai bine, 

Î
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» roprietate. Sub-comisiunea a hotărât că delimitaţiu- 
nea juridică, adică, aceea care are de bază proprietatea, 
este necesară şi suficientă pentru stabilirea Cadastrului 
şi întocmirea registrului fonciar. Ea s'a; pronunțat, pe de 
altă parte, pentru delimitarea şi bornagiul în mod obli- 
gatoriii al proprietăţilor publice (drumuri, căi ferate) de. 
pe teritoriile comunale. Cu modul acesta proprietăţile pri- 
vate s'ar găsi prinse întrun cadru rigid, întrun fel de po- 
ligon ale cărui vârfuri, întrebuințate ca punct de reazim, 
ar permite să se găsescă cu uşurinţă, servindu-se de in- 
dicaţiunile planului, limitele unei propristăţi ore-care. 

Pe basa acestor cercetări, sub-comisiunea a elaborat 
programul operaţiunilor cadastrale. stabilind şi devisul. 
După evaluaţiunile făcute, reînoirea Gadastrului Şi întoc- 
mirea registrului funciar âr necesita o cheltuială totală 
de 600 milioane lei, ceea-ce reprezintă 11 lei, 50 bani pe 
hectar de suprafaţă, 12 lei pe hectar impozabil 1), 

Prin legea din 17 Martie 1898, refacerea Cadastrului - 
rămâne facultativă, dar cheltuelile, în loc să fie numai în. 
sarcina comunei, ca sub legea din 7 August 1850, ele 
sunt suportate de Stat, a cărui parte contributivă, pote 
să se ridice la 4 la sută din cheltuiala totală, de de- 
partament, pentru o parte cel puţin egală cu aceea a Sta- 
tului şi, în sfârşit, de comuna interesată, pentru restul 
cheltuelilor. | 

Statul pune, afară de acesta, la disposiţiunea comunelor, 
un servicii special de reînoire şi de conservarea Ca- 
dastrului ; însă, pentru a fi admisă să, profite de. aceste a- 
vantagii, comuna va trebui să institue, în vederea delimi- 
tării obligatore, care serveşte de punct de plecare ope- 
rațiunilor cadastrale proprii zise, fie o Comisiune, fie un 
Sindicat de delimitare. De altmintrelea, aceste două din 

D Mi-se pare că în acest cost pe hectar se face erore 
Lallemand delegat din partea Comisiunei pentru 
în comună Nenilly- 

» inginerul 
a face expezienţe. 

Plaissance a ajuns la taxifele arătate de noi la $ 31 — tarife cu mult inferidre la acestea. (Gener. C. 1. Br.)
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urmă organisme, sindicat şi comisiune, pot funcționa a- 

mândouă în acelaşi timp pe porţiuni diferite ale aceluiaşi 

teritorii comunal. 
Ele aii sarcina : 1) de a proceda la cercetarea şi la 

recunâşcerea proprietăţilor aparenți ; 2) de a constata a- 

cordul interesaţilor asupra limitelor imobilelor lor, şi dacă 

ei doresc să dirigă chiar operaţiunile bornagiului ; 3) în 

caz de dezacord, să-i împace de se pote; 4) dea de- 

termina în mod provizorii aceste limite, în lipsă de îm- 

păcare saii de presentare a interesaţilor. 

Acestă delimitare provisorie devine definitivă după un 

an de la publicaţiunea resultatelor. Cei interesaţi ai, 

afară de acâsta, după sfârşirea planului, un termen de 

trei luni, pentru a lua cunoscinţă şi să se formuleze re- 

clamaţiunile. Trecut acest termen, resultatele măsurăto-: 

rilor sunt considerate ca conforme cu delimitarea. 

Legea aduce o inovaţiune hotărând că registrele şi pla- 

nurile cadastrale să fie ţinute la di. - 

Acâstă lege are, asupra celei din 1850, două avantage 

particulare : e | 

Ea înlesneşce reînoirea Cadastrului, prin condiţiunile 

mai puţin onerdse prev&dute de lege. 

In al doilea rând, încredințând operaţiunile technice 

unui servicii special, legea menţine unitatea de vedere 

in operaţiunile izolate. In loc de a fi, cum în vechiul Ca- 

dastru, independente unele de altele, triunghiulaţiunile co- 

munale vor fi- legate la marea triunghiulaţiune a Franţei.
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EPILOG | 

- 

Amabilitatea cu care Directorul jurnalului „Timpul“ — 

D-nul Alex. Ciurcu —a presentat publicului lucrarea ce 

am publicat'o cu privire la Cadastrul României, şi erudi- 

tiunea cu care argumentâză necesitatea urgentă a regi- 

mului cadastral în România, m'ar fi putut scuti, ca să mai 

adresez răspunsul de adins-ori jurnalului „Dreptul“; dară, 

_sum diceam lu pag. 163: cunoscută fiind înalta autoritate— 

ca jurist şi ca publicist—a Directorului jurnalului „Dreptul“ 

— a D-lui Alex. Degre — consilier la Inalta Curte de Ca- 

saţie, m'am credut dator a cerceta întru cât aprecierile jur- 

valului „Dreptul“ sunt ori nu fundate. 

Nu-mi r&mâne ast-fel, de cât plăcerea de a profita de 

ucestă ocasiune: pentru a ruga pe cei interesaţi în ce- 

stiune, ca să citescă erudita analisă ce a publicat jur- 

nalul „Timpul“ 1), iară autorului acestor cercetări—D-lui 

Alex. Ciurcu — ei îi presint mulțumirile mele afectudse 

pentru interesul ce pârtă cestiunei Cadastrului României, 

şi pentru buna voinţă, cu care m'a onorat cu acestă oca- 

s:une. 
D-nul Ciurcu, ca originar din Transilvania, cunâscc re- 

1) „Timpul“, Numerile 102, 103, 104, 105 şi 105 din luna Mai 1899.
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gimul cadastral, nu numai din audite şi din cărți, dar-şi 

de visa. D-sa a avut ocasiune să se convingă de impor- 

tanţa Cadastrului, în ce priveşte administrarea justiţiei 

şi în bine-facerile economice, ce €l le revarsă asupra Tran- 

silvaniei, care se găsesce înzestrată cu un regim cadastral 

modern. D-sa pote ast-fel presenta cestiunea în cunos- 

cinţă de causă, mai bine ca mulţi din noi. D-sa pote, şi 

are dreptul, să fie un apostol convins al marei necesităţi 

peniru România a regimului cadastral, şi să sprigine, cu 

autoritatea ce-i dă eruditele sale cunoscinţe, vederile cele 

adânci ale ilustrului bărbat de Stat, ministru preşedinte, 

G. GR. CANTACUZINO: 

„Credem că a venit timpul, să pregătim înființarea unui 

„cadastru care va fixa mai bine proprietatea imobiliară şi 

„ne va da şi prilejul să scâtem proprietatea sătenescă din 

„haosul în care se găsesce“. Discurs rostit la Iaşi, la 14 

Mai 1899 de D-nul G. Gr. Cantacuzino, Preşedintele Con- 

siliului de Miniştri) !). 

  

1) E vrednică de o vecănică pomenire — ad majorem rei litterariae 

gloriam — judecata cu care jurnalul „Dreptul“, întâmpină acestă 

solicitudine pentru binele public a Primului Ministru şi a bărbaţilor 

competinţi cari, fără, nică un interes personal lor, ai îmbrăţişat cu 

căldură cestiunea înființării Cadastruiui ţării. Voik cita propriile cu- 

vinte ale diarului » Dreptul“ : 

„Ministerul X, se dice, era să împuşte mai de unăgi din pistol! 

„Cadastrul României, Torrens act, şi nu ştiă mai ce. De legiuiri 

„pripite. fereşte-ne Dâmne! In adevăr, tâtă propaganda, mostră, ca- 

„dastrală făcută cu surle şi tobe nu e, vădută la lumină, de cât uu 

tre galomanii. Tată cum, în Francia, 

1 un proiect, care, de şi 
dastru a elaborat la 189 

tuşi în colo totă lauda. „0 comisiune de ca 

„respins pentru motive budgetare, merită to 
L 

„Ei bine, supuşi cum suntem suggestiunei franceze, ne-am apucat să 

„schimonosim (ce n'est pas imiter un komme que peter et tousser 

„comme lui!) lucrarea franceză de mai Sus, uitând că experienţa 

„făcută dovedeşte cu prisosință, că imitaţiunile nostre cele orbe sc 

„sfârșese pururea în c6dă de peşte. Desinit in piscem mulier for- 

„mosa superne“. (Dreptul No. 34, 1899). 

Iată unde pote să ducă obstinitatea de a sus 

' O vanas hominum mentes, 6 pectora cca! 
ținea nisce păreri 

greşite
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"Asemenea mă cied dator a profita de acestă ocasiune, 
spre a presenta viile mele mulţumiri redacţiei jurnalului 

„Li Independance Roumaine“ pentru căldura cu care a. 
îmbrăţişat cestiunea Cadastrului ţărei şi pentru solicitu- 

dinea, cu care a bine-voita mă onora, analizând lucrarea 

ce am publicat'o cu privire la Cadastrul României. 

Nu mai puţin. mulţumesc şi celor-Palte jurnale: Vointa 

Naţională, Drapelui, Dreptatea, Epoca, Adevărul, Cro- 

nica, etc., pentru buna voinţă cu care a presentat publi- 

cului lucrarea mea. | 

Presint asemenea, respectudse omage, eruditului aca- 

demician D-lui Gr. Tocilescu şi bărbaţilor de Stat D-] Ge- 

neral G. Mano şi G. Lahovary, pentru interesul ce pârtă 
cestiunei Cadastrului şi pentru căldura, cu care ai bine- 
voit a presenta lucrarea mea învăţatei Societăţi Geografice. 

Nu mai puţin mulţumesc Directorului jurnalului „Drep- 
tul“—mult stimatului Domn Degre— pentru ocasiunea ce 
"mi-a procurat de-a da şi noui lămuriri referitâre la Ca- 
dastrul României. Si, dacă contra aşteptărei “mele, în 
acestă arătare a lucrurilor, ar. găsi ceva care să nu-i 
placă, îl rog să crâdă, că nimic nu este făcut cu rea in- 
tenţiune. 

1899, Iulie 5.
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Tabloii de comendile pârntru planuri economice de moşii 

reproduse după cum sa cerut la scara 1: 20.000 Ia 

Institul geografic după ridicările topografice ale chartei ţării 

până la 20 Septembrie 1904. 
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14 
15 

11 

18 

19 
20 

13, 

      21 
22) 
23 

    

D-l Inginer E. Radu 

Domeniul Corânei 

D-l Colonel Coslinsky 
Ministerul Domeniilor 

D-l Căpitan Topoloveanu, 

„Colonel Capşa 
Căpit. Bădescu 
Căpit. Statilescu 

n 

» 

„ N. Iulian 

Soc. Forestieră Română 

D-l Buteulesen 
„ Inginer Urlăţeanu 

„N. Cincu 

D-l Bădescu A. 

„ General Vaxtiadi 

« Maior Lambru 
Domeniul Regal 

Ad-ţia Palatului Regal 

D-l Sub-Intend. Cioranu . 

Primăria oraş. Bucurescă 

D-l Colonel Casemir . 

1» darea ” , 

„ Al. Marghiloman 

7 planuri ale moşiilor : Hârlău, Bo- 

toşgani, Clejani, Obedeni, Gruiul, 

Radu şi Răcăciuni. 
14 planuri ale moşiilor: Mălinii, 

Borca, Sabasa, Francasa, Bicazul, 

Jepii, Retevoiul, Rajnovul, Ca- 

raimanul, Vârful lui Drăgan şi 

Clăbucstul Taurului. 

Un plan al moşiei Botoca. 

10 planuri ale moşiilor : Grase, Cre- . 

seştii, Taslău, Muntele Penteleu, 

Piciorul Caprei, Miclăuşul, Ne- 

hoiaşii, Bogdăneştii Buhalniţa, şi 

Casinul. 

Moşia Erezilor. 

Moşia; Slobozia-Vrăjitore. 

Moşia Garboatul 

4 planuri ale moșiilor: Alimăneştii, 

Mâneciurile, Alimăneştii şi Pu- 

chenii-Mari. 
Muntele Clăbucetu, moşia Corni 

Clăbucetul. 

alea Buzăului, Bâsca mică, Piatra 

Secuiului. 

Moşia Policioru. 

"Moșia Brebu-Megieşti, moşia Teşila 

şi moșia Păltinetul (jud. Prahova). 

6 planuri ale moșiilor: Drăguşeni, 

Deochiaţii, Crăeştii, Vârtezii, Bu- 

jo şi Putichioia. 

Moșia, Coca-Scheia. 

Moșia Călugărenii. 

Mosia Hodorca. 
, 

11 planuri ale moşiilor: Monăsti- 

vea, Doftana» Cumpătul, Podurile 

Larga ; Răzorele, Susaiul, Fata 

Găvanei, Slobozia - Zorleni, Do- 

- brovăţ şi Broşteni 1/10.000. 

Planul 'Terenului cedat Societăţei 

„ Elisabeta, 1/500. 

Moșia. Mariuţa- , 

Imprejurimile Bucureştilor. 

Câmpina suprafaţa 100 hectare . .   | Moşia Ceptura. 

'Moşia Chiojdu. 

„ Azuga-Predeal, Sinaia, Buştenii, -|. 
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94| D-1 Inginer Nădejde E planuri ale moșiilor: Mărgăriteşti, 
. Bexheci şi Balaurului. 

25| „ B. Bellu Moşia Bezdeadu 1/20.000. 
26) „ Maicanu Muntele Penteleu. 
21| „Alexandrescu Moșia Albotâia și muntele Picio- 

. - xul-Tarca. 
28|; „ Cantacuzino Moșia Băleni. 
29| „- Dr. G. Paţelt Moșia Pătrășcani. 
30| „ Avocat Căpitanovici | Moga Crivina. 
31| „ Santo Nicolae 'Moşiile: Ulmu şi Chirnogi. 
32| „ Loen Ghica |5 planuri ale moşiilor: Dumbră- 

' | veni, Vlădeni, Brehueşti, Corni 
şi Serafinesci. 

23| „ Administr. Spulber Moșia Oraţiu, judeţul R-Sărat. 
34| „ Elias Moșia, Beresci-Sascut. 
35| „ Colonel Paciurea, Moșia Crasna-Miclăuşani. 
36|. „ Samurcaş Moşia Cătina. 
31| „ Inginer Brăescu ! Moșia Călugărul. Mare. 
38 Monferato | Mosia Docăneasa. 
39| Ministerul Lmer. Publice |Uu plan al Dunări între Sulina şi | 

| , | Zimnicea la scara 1/20.000. 
40) Regia Monopol. Statului i Moşiile: Sângerul şi Scheia. 
41| Societatea Dacia Română 1/19 planuri ale moșiilor: Bobulesci, 

i Durnesci, Cucuteni-Pelin, Ber- 
| zeni, Sârbotesci, Domnesti, Os- 
1 _troavele, Păunescă, Jitia, Bodea, 
i! Mesteacănul, Plopul, Anghelesci, 
i Bâlca, Radovan, Prundu-Gosti- . 

1 nasi, Suvdila, Fisteica și Mahmud- 
| Cuius. 

42| Societatea Steaua Română "Un plan al moșiei Telega. 
43| Societatea 'Telega-0Qil. :Moşiile: Telega şi Bezdeada. 
44) D-l B. Bâsrleanu "Un plan al moşiei Taslăul. 
45) „ 1. Mincu “Un plan al moșiei Doaga. 
46| „ Căp. R. Toroceanu Un plan al moşiei, Proviţa. 
41| „ "T. Sorescu Un plan al moşiei Vâlcănesci. 
48 Creditul Funciar-Român . !Moșiile : Dofana şi Beleghetu. 
49| D-l inginer Zilberman Un plan coprindând : Valea, Verbi- 

! lăalui, Vârful 'Trifoiului, Valea, 
” Brădeţului şi satul Scurtese. 

50, D. Mardari [Un plan al moşiei Vârlan. 
51 „inginer Cucu St. | i Regiunea de la gara Putna până, la, 

1 Zăbala, Şi Vetresci, 
52| „ ingin. Berceanu C.I. |:Muntele Orza. 
53| D-l inginer Slăniceanu || Un plan al moşiei Petresci. 
54| „ Căpit. R. Mano Un plan al moşiei Sintesci. 
55| „ Belisariu N. Cocea Un plan al moşiei Malul-Mare. 
56| D-na Cretzulescu "|| Moşia Drajna de sus şi de jos. 
5i| D-l Ghica; Comănesci a 
69! „ Em. Lahovari Moşia Făcăşeni, 
10; „ Ghica Comănescu   Moşia Comănesci şi Diăvmănesci. 
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„se composent bune preface, d'une table de ma- 

»tiores et du corps de /ouvrage. Dans la pr&- 

„face, Pauteur se fait pour ainsi dire con- 

„naâtră. Il expose les motifs qui Pont dirig6, 
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„questions que Pauteur a soulevees, a abor- 

„des, discutâes, des râsultats aux quels i 
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$ 48. Cari sunt avantagele Cadastrului fonciar. 

$ 49. Cât costă lucrarea Cadastrului fonciar 

$ 50. Mersul operaţiunilor . - + 

$ 51. Incheiere. Di 

ANEXE 

I. Lămuriri noui cu privire la Cadastrul României 

Avertisment . 

Intâia, serisore către D. Ton Kalinderu . 

A doua secrisre către D. Ion Kalinderu . 

Intâia, apreciere a jumalului „Dreptul“. 

Netemeinicia, aprecieri jurnalului „Dreptul“. 

Incheiere . - 

A doua apreciere a jnornalulă "Dreptul . 

Netemeinicia aprecierei jarnalului „Dreptul“ 

IL. Reînoirea Cadastruluă în Franţa. 

IN. Epilog ....- - a. 

'Pabloii de planurile economice de proprie 

tutul geografic al armatei a pr      

  

133 

136 

141 

145 

149 

154 

151 

157 
159 
159 
161. 

165 
168 
Vl 
172 
175 

183 

185 

181 

193 

196 

223 

228 

235 

242 

948 

251



ințnueld 
|nsop 

eepeA 
esy 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

27jVPI0NA 
D] 

3
5
1
1
1
 
1
4
7
0
7
 
E
 

d
i
 

C
Z
 

pivoupa 
2p 

1
0
4
1
 

I
I
I
 

ECE 

 
   

    
  

   

0
0
3
3
 

PNÎ 
DpuaŢ 

Ve 
ba 

veni 
jeul 

pnat 
Pol 

Pi 

S
I
N
 

S
N
L
 

RSS 

242PD49 
2
5
0
2
2
0
 

ES) 
H
A
 

L
]
 

2
0
P
b
I
 

C
I
 

zvISI 
(__) 

D
a
n
i
 

 [_] 

2
]
U
B
U
M
U
0
p
 

Ss 
g
n
u
f
o
e
 

2p 
1db)S 

| 

ch? 
2p 

D419240) 
NAT 

o
u
y
v
u
b
a
 
«
c
m
 

2
1
2
S
D
U
0
W
 

EA 
2b150d 

n
o
n
g
 

PI 

p
u
s
a
 

9 
'7u2S 

9 

Punmu0) 
2p 

.. 
O
)
 

A
M
u
m
p
o
d
 ap 

250) 
7
 

007 

umpapaud 
2p 

Ppu2pas247 
G
Q
 

D
D
D
 

e 
s 

! 
o
m
u
 

3 
mpazp 

II 

ppntaunu 
pdp 

ap 
s0asi 

2
z
o
z
p
m
d
 

+ 
Ş 

| 
N
i
n
 

d 
Ddvop 

v
u
n
a
j
 

3 
907 

2p 
22107 

$
 

| 
2104ba 

n
 

i. 
d
 

M
U
N
D
I
D
)
 

va 

p
o
 

ad 
a
a
S
a
t
a
7
 

VIDA 
V
U
D
R
A
O
N
 

IX 

„
a
 

2p 
* 

% 
“P02p099p 

2p 
* 

o 

22497025 
9ub)0 

2p 
o 

ouyvabodoz 
% 

P
D
7
4
2
4
0
2
 DD 
4
0
7
0
0
7
 

Z
 

« 
c 

9 
_ 
=
=
 

n
s
 
Î
N
:
 

= i
m
b
u
n
a
t
a
t
i
 

i m
a
i
 

ra 
| 

m
a
i
a
 
i
p
 

_
_
 

| 
unsa.D 

2nnuD) 
GA 

! 
I'P 

oaunnuouobi.n 
m
n
 

a 

| 
a
z
o
t
?
 

9p 
g
u
n
 
O
 

D
I
D
u
n
a
 

“ 
P
e
 

v
u
n
a
j
o
p
n
[
*
 

P
o
 

| 
DIDUOIIDU 

Vas0g 
- 
—
 

| 
DID424 

D210) 
| 
c
e
 

JOJU27Ds 
7Dp29 

2npnud42] 
 “ 

| 
R
R
 

X
X
 

i 
gi 

e
 

: 

| 
a
r
o
m
a
 
4
0
)
 

nadoad 
1n.01077 

a
n
a
 

at 
c
a
n
 

ee - 
D
a
 

_ 
NE 

D
i
 

_ 
A 

| 
. 

să 
M 

4 
St 

e
e
 

dopotumuoo 
« 

r
e
 a 

e i
e
 

ea 

sonsnd 
« 

m
m
 

c
o
m
o
 

! | 

    
 
 

 
 

 
 

        | 
d
o
y
e
a
3
o
d
o
j
 

I
o
o
u
u
r
a
s
 
ere 

r
d
s
 

poa 
i 

41000, 
'Pa9267 

 29udoud 
P
i
a
n
 

"000% 
 “ 

LIg 
o
 

“DRaI9| 
: 

12p 
407n97DS 

“0088 
“ 

268 
7270522509 

$'7n42.427 2PD2s 
2$ 

| 
'dTO06C 

"PH 8808 
72250W 

0101 
poe 

.. 
0
0
4
2
 

“ 
c
o
 

m
e
n
 

p
a
 

A 
2
1
8
)
 
7
n
b
$
 

"0002 
“
o
 

2952750) 
Dumu0) 

"0092 
“gg 

vdp 
” 
004S 

“98 
| 

| 
AaS2N 

"00Z£ 
 * 

sr 
Ne2p949 

Z
i
 

_ 
j 

a 
"0048 

* 
se! 

NA 
N
I
 

L 
I
T
 

E
r
 
I
T
 

S
R
 

S
A
 

005 
“008 

“os 
i
 

zwIsr 
=
 

/
 

a
,
 

pi, 
P
I
Z
 

R
g
i
i
 

“
2
 

p
e
 

= 
E
 

O
S
I
 

Pi 
“002, 

* 
18 

| 
D
I
D
O
U
D
A
 

2P 
2P20XT 

“
0
0
8
9
 

“
0
9
 

n
]
 

0
 

S
u
z
a
n
 [ 

i. 
0
0
2
 

« 
s
g
 

3
 

P
R
R
 

1
I
N
S
R
N
I
P
A
D
Ț
E
 

p
a
r
e
 

N 

| 
- 
0002 

* 
cze 

” 
ampud 

! 
0091 

ZI 
D
a
n
g
a
 

! 

EjAIu9-N958]509 
nieia1udoad e 

gonuouoda 
eauefeuauuy 

  
7 ph 

etate 

AC 
LIV9UL.O[ 

9p 
P
U
I
I
 
1
a
A
r
u
 
9p 

X
o
r
a
q
m
o
 
p
r
e
)
 

STPRUIO 
IT 

Got 
d 

P
E
 
P
P
F
 

P
E
P
E
 

P
P
I
R
A
 

u 
0007 

w
0
0
S
L
 

w 
000, 

i 
00S 

0
0
.
 

0 

0000z:L 
e.LeOS 

el 
o
y
e
y
n
o
o
x
s
 

ir 

  
NY200W4 

1Vă1LSY0Y9 
IN1AWN!934 

L
E
I
 

Ut E9IepISE 
PANAd 

10ygymysapur 
15 

innjuouud 
 gpeuorjea 

2
1
2
0
1
2
 

op doțojuinq2.n 
: 
pqesuodsipur 

9IWONO33 
INNNV14 

eoIptqeis 
nausd 

tpeana 
WEMoladozd 

19ue9-a 
sotournqaai 

| 
TPI2j, 

PJIeo 
EL 

999CIŞodog, 
ajraeorpry 

adnp 
21do9 

ur 

Dre] 
d9y 

nea 
999 

2P M
a
d
 
ode.mooadaod 

|||] 

[31VWIY 
1V 

914Vă9039 
1010111SNI 

| | 
aavuso, 

| 

1
0
8
 

| 

V eausa”.| 
 
V
e
a
l
h
p
e
g
 

  
 
   

u
r
i
.
)
 

| ! A
 

M
a
:
 

  
            

 
 

 
 

  
  

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TSRIEULOI 
m
.
p
s
e
p
e
y
r
u
r
e
g
s
a
g
 

 


