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PRECUVINTARE 

In mijlocul virtejului de lupte care a coprins ţera 

întregă, grija cercetărilor economice şi tariful general 

al drepturilor de vamă, ai încetat de a mai preocupa 

sferele dirigente ale statului român. 

Urmările tarifului vamal sunt mai ales puţin luate în 

sâmă, de și aceste urmări vor fi hotăritâre pentru me- 

nirea acestei ţări. | 
Viitorul ne va dovedi daca, Gmenii cari țin cârma 

statului. vor putea ohţine, de la naţiunile cu cari avem 

relațiuni economice, un regim echitabil pentru produsele 

nostre ; 

Viitorul ne va arăta daca ei vor sci să capete în 

schimbul tariful nostru — cum este firesc şi drept — 

între altele, tariful minimal întocmit de Camerile Repu- 

blicei franceze și mai ales tratamentul avantagios pe 

care Austria, îl acordă celor-lalte ţări și pe care nu 

„voesce să-l dea României. 

Totul ne face deocamdată să credem că, din neno- 

rocire pentru noi, guvernul nu va sti să obțină nimic 

Situaţiunea economică a țărei va deveni din ce în ce 

mai rea.
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În loc ca guvernul să urmărescă de aprope proble- 
mul traiului nostru, consemnând tot ceea ce se petrece; 
ţinend semă de observaţiunile pe cari experienţa le pro- 
vocă, consultând Gmenii speciali pentru a înregistra și 
clasa, fenomenele, organizând cu putere Camerile nsstre 
de comerciii, ţinându-le, pe de-o-parte, în curent de eveni- 
mentele economice, iar pe de altă parte cerând părerile 
lor și mai ales, punându-le în raport unele cu altele și 
provocând la nevoe congrese ale delegaților lor — în 
loc de acestea, guvernul consideră misiunea lui ca sfir- 
șită îndată ce a smuls Camerei votul unui tarif şi pă- 
răsesce comerciul și industria română în prada, nu 
numai a greșelelor ce ne-apărat se strecor în ori-ce lu- 
crare atât de anevoisă, dar mai ales în prada specu- 
lațiunii din afară, ce tinde a ne copleși fără a ne da 
nică un beneficiu în schimb. 

Pe când, înăuntrul fruntariilor nostre, mai tote acti- 
vitățile sunt îndreptate Spre cercul luptelor sterpe de 
ambițiuni personale, în afară de fruntarii se petrece o 
prefacere economică fără precedent în istorie : Marile 
puteri — nu numai ale Europei ci ale lumei întregi — 
se pregătesc şi se grupsză între ele pentru r&sboiul eco- 
nomic viitor. 

| 
Strîngerea, mai ales, la o laltă a puterilor centrale 

cari ai constituit între ele o uniune vamală (zollverein) 
formidabilă, este un eveniment care pentru noi are o 
importanță, capitală: de la direcțiunea ce vom sci să dăm 
puterilor nâstre economice atârnă astădi, nu numai pros- 
peritatea, viitore a României, dar pote însăşi existența ei. 

In împrejurări atât de însemnate, am socotit că ar fi, 
nu fără folos, ca să extrag, din desbaterile Adunării de- 
putaților, atât raportul ce am presentat Camerei cu pri- 
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vire la, tariful general, cât și cuvintările mai de căpe- 
tenie ce am rostit cu acel prilegii, 

A împărtăși domnilor Alegători ai colegiului al II-lea, 
din Brăila, lucrările mele parlamentare, a fost de alt- 
minteri în tot-da-una pentru mine o datorie de onre, 
de la, care nu m'am abătut. 

Inchinându-le și de astă dată lucrările coprinse în 
paginele ce urmeză, abia le pot da o slabă dovadă de 
devotamentul și de recunoscința mea. 

Alexandru G. Djuvara. 
Ales al colegiului II-lea de Brăila în trei 

legislaturi. 

3 Sem



DISCURS 
" ASUPRA 

LUARIL IN CONSIDERAȚIE A PROIBUTULUI DE TARIF 
(Ședinţa Adunării Deputaţilor de la 15 Iunie 1891) 

Domnilor Deputaţi, 

Aţi asistat cu toţii la, controversele economice ce sai 

desfăşurat în acestă incintă, la ciocnirile de păreri cari 

sai ivit; ați audit desvoltarea celor două teorii pro- 

tivnice, liberul schimb şi protecțiunea, și de sigur aţi 

putut observa, ca şi mine, deosebirea însemnată dintre 

„teoria susținută, de fie-care d. orator şi chipul cum d-sa 

înţelegea să o aplice. In adevăr, de și la începutul cu- 

vîntărei sâle mai fie-care domn orator avea aerul că 

nare să potă nici odată să ajungă la o învoire, la o 

apropiere cu predecesorul săi, de fapt, la sfiișitul cu- 

vîntării sele formula aprope aceleaşi conclusiuni. Era 

firesc ca să fie ast-fel. | 

Dacă, întradevăr, din punctul de vedere al doctrinei 

pâte să fie o depărtare însemnată între vederile expuse 

de onorabilii d-ni Pleva şi Iancovescu sai d-nii Paladi 

și Ressu, din punctul de vedere al aplicaţiunii, des- 

părţirea e mai mică, fiind-eă cestiunile de tarif sunt 

cestiuni de fixare de cifre, ele nu sunt cestiuni nici de 

teorie pură, nici de doctrină economică,
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Cestiunea de tarif este, d-lor, o cestiune de politică 

economică, şi cine dice politică, dice artă. 

Lucrare analitică, prin excelenţă, căci ea descompune 

traiul întreg al unui popor în elementele s€le cele mai 

simple şi vine de aș6dă în fața fie-cărui element o ci- 

fră, tariful trebue să fie fixat prin mijlocirea metodei 

analitice aplicată organismului unei societăți, prin înțe- 

legerea pe cât mai într6gă a nevoilor unui popor, a- 

dică a puterilor s6le productive şi a relaţiunilor sele 

cu: cele-Talte naţiuni. 

Două sunt dar elementele de cari trebue să se țină 

s6mă: 1) starea interidră a ţărei căriea tariful trebue să 

se aplice; II) starea relaţiunilor internaţionale ale ace- 

lei ţări. 

Cu privire la România o simplă aruncătură de ochi 

şi un examen, fie chiar restrins, al stărei sele generale 

ne va îndruma negreșit către conclusiunile ce tariful 

pe care "| desbateți coprinde, conclusiuni admise atât 

de comisiunile însărcinate cu elaborarea, acestui tarif, 

cât 'și de comitetul delegaților la, ale cărui lucrări sa 

asociat şi onor. guvern. | 

„__ Cari sunt, d-lor, marile categorii de forțe productive 

ale acestei ţări ? 

Avem întâi agricultura, vechia şi constanta ocupa- 

țiune a. poporului nostru, agricultura, prin ajutorul că- 

reia am trăit până acum, căci nu este element de pro- 

ducțiune care să asocieze mai multă energie muncei 

omului și să-i aducă la început cel puţin mai mult folos. 

Ei bine, agricultura acum este întro stare de tran- 

siție, întrun moment de criză; ea, are nevoe de multă 

cercetare din partea acelora, ce 'și-ait luat gr6ua sarcină 
vu 

de a dirige destinele acestei ţări.
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__ Agricultura, nâstră a ajuns, întradevăr, de abia să 
împlinâscă ciclul desvoltărei sele extensivă; a coprins 

aprope întrega porţiune de pămînt cultivabil din ţeră, 

și i-se impune, în momentele de față, problemul îngri- 

jitor al schimbărei metodelor sele pentru ca să aplice 

pămîntului ostenit modul cel noii de cultură intensivă. 

Şi când d. Paladi dicea: ne-am aflat în stare agricolă 

rămâne să trecem în stadiul al doilea al unei naţiuni 

cu producțiune manufacturieră, D. Paladi făcea, 'mi 

pare, o mică confusiune. Nu trece o naţiune de la o 

îndeletnicire exclusivă la altă ocupaţiune iarăși exclusivă ; 

o naţiune trece, pote în acelaşi timp, pâte mai întâiu, 

la prefacerea producţiunei ssle principale din trecut şi 

la, începerea unui soii nou de producţiune. Cum că 

agricultura, nostră are astădi însemnate, vitale trebuinţe, 

acesta, sper, nimeni nu o va contesta, și eu susţin că 

de aceste nevoi ale agriculturei noi trebue să ţinem 

s6mă, nu numai atunci când vin în desbatere proiecte 

speciale cu privire la munca câmpului, dar şi atunci 

când lucrăm un tarif în care se pune în cestiune în- 

trega, economie a ţărei şi prin care stațul impune sa- 

crificii pentru încuragiarea maj ales a unei ramuri de 

producţiune. | 
Nu am nevoe să vă amintesc tote trebuinţele pe cari 

ț&ranul român le simte pentru ca în adevăr să devină 

o temelie puternică şi neclintită a Statului nostru, te- 

melie pe care să se p6âtă ridica idealul măreț ce dorim 

patriei nostre. 

La aceste trebuințe noi a trebuit să ne gândim și să 
m&surăm sacrificiul ce facem pentru industrie, sciind 

câte sacrificii se impun ţărei pentru îmbunătăţiea sor-
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tei plugarilor ei şi câte îmbunătăţiri se aduc în cele 

Talte ţări agriculturei. 

Lângă agricultură aveți meseriile, meseriile nostre 

aprope primitive şi cari sunt și ele în stare de transi- 

țiune şi de suferință. 

Meseriașul român înlocuia întradevăr până mai de 

ună-di fabrica, când el sa găsit la un moment dat în 

faţa, concurenţei fabricelor și a vădut sdruncinată, aprope 

nimicită, posiţiunea lui din trecut. Avem dar și aci o 

categorie de producători de cari trebue să ținem soco- 

telă, o clasă întregă a poporului nostru care are nevoe 

de sprijinul, de ajutorul nostru, pentru ca să str&bată 

epoca, atât de grea a presentului. Sci că progresul nu 

se pote ţine pe loc; meseriile nu pot să trăâscă mult 

timp față cu fabricele, dacă sunt puse numai pe un pi- 

cior de concurenţă a produselor de fabrici. De aceea 

noi trebue să ne gândim la o nouă educaţiune,la o re- 

pede ridicare a lor. 

Starea, de transiţie de la felul actual de meserii cari 

luptă în condițiuni atât de grele cu industriile de îa- 

brică, la. meseriile moderne cari aii întrînsele o parte 

însemnată de artă, e forte durerâsă pentru meseriașul 

român. Priviţi, d-lor, nicăeri în lume fabricele nu ai 

distrus meseriile produselor similare. Pretutindeni fabri- 

cele, în ceia-ce privesce încălțămintea, confecțiunile şi 

atâtea, altele, n'aii putut să desființeze meseriașul cismar 

sait croitor. 

Pentru ce? Pentru-că alături cu consumatorul acela, 

care merge să caute numai articolul util şi eltin, care 

să-l mulțumescă numai din punctul de vedere al dura- 

tei şi mai ales al prețului, veți vedea și consumatorul 

mai delicat care caută în fabricate finitul, alesul, fasonul, 
>
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acela care, prin urmare, are tot-da-una nevoe de o co- 

mandă executată în mod special. 

Meseria a devenit dar aprope o artă, ea are nevoe 

de o puternică educaţiune pentru ca să potă să satis- 

facă cercul restrins al consumatorilor mai bogați, restul 

populaţiunii mergând după util. 

Producţiunea, întradevăr trebue să fie potrivită tim- 

pului ; industria primesce și ea caracteristica, acestui 

sfirşit de vâc; ea, este industria, unei democraţii. Ca 

pentru tâte clasele sociale, acestă, atmosferă nouă este 

incomodă meseriaşului român; trebue însă ca el să se 

obicinuiască cu dînsa, şi pentru acesta trebue să-l ajutăm, 

să-l sprijinim, să-i dăm instrucţiunea profesională de 

care are atâta nevoe şi de care este cu desăvârșire 

lipsit. 
Am indicat situaţiunea agriculturei şi acea a mese- 

riilor, să cercetăm acum industria. Industrii forte des- 

voltate în ţera, nâstră se scie de toți că nai existat în 

trecut. Dar iarăşi de la acest adevăr istoric până la 

afirmaţiunea, onor. d. Carp, care spunea că la 1816 

nu exista absolut de loc industria în ră, este o în- 

semnată depărtare. Ca să răspund acestei alirmațiuni: 

a dlui Carp, nu am nevoe să fac o înregistrare mai 

mult saă mai puţin complectă a industrielor ce exista, 

ațunci; acesta ne-ar duce prea departe ; 'mi va, fi destul 

să amintesc ceea ce dicea însuşi d. Carp la 1876. Când ' 

se vorbea, spre pildă, de industria morăritului, de fa- 

bricaţiunea făinei la noi în ţâră, d-sa, dicea.: 

«Aţi vorbit de făină și aţi dis: vedeţi făina ungară 

intră liberă la noi şi este mai eftină de cât a nostră. 

Chiar așa, să fie, unde este răul? 

«Vindem grânele scump şi mâncăm făina eftin. Şi
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cât pentru moră nu mă interesez de sârta lor, din causă 

că nu şi-au dat ostendla ca să producă eftin ca cei din 

străinătate. Voesc să producă marfă rea şi scumpă și 

să fie protegiată. Ei bine, nu avem acest drept.» 

Când onor. d. Carp dicea aceste cuvinte la 1876, 

«d-sa, recunoscea spre pildă că exista mori în ţsră, 
numai cât susținea că de vreme ce morile din Româ- 

nia nu produc tot atât de eftin ca, cele din străinătate, 

nu trebue să se ţină s6mă de ele. Dacă am urma, d-lor, 

acestă, doctrină și astădi, nu am mai protege nici o 

industrie. din ţeră, fiind-că nu este nici una, dar ab- 

solut nici una care să pâtă să producă atât.de bine 

şi de eftin ca similarele din străinătate. De altmintreli, 

înțelegeți prea, bine că dacă industriile nâstre ar pu- 

tea lupta pe picior de egalitate cu cele străine, nici 

nu ar mai fi vorbă de protecţiune pentru ele. 

Acelaşi lucru sar putea dice pentru alte industrii, ca 

și pentru mori, acelaşi lucru se pâte qice mai ales pen- 

tru tote meseriile n6stre, cari, o repet, ai fost lovite 

prin convenţiunea de la 1876. 

Acestea sunt, d-lor, elementele situaţiunei nâstre eco- 

nomice; acestea frehuesc dar să fie elementele unei dis- 

cuţiuni cu privire la aședarea, taxelor unui tarif. 

De o parte agricultura, de altă parte meseriile şi in- 

dustriile cari în adevăr ai început să iea o desvoltare 

îmbucurătâre la noi, fiind cercetate cu îngrijire, cu bă- 

gare de s6mă, de la sine se înțelege că nu putea co- 

misiunea, de elaborare a acestui tarif să nu ţină, soco- 

telă de situaţiunea în care se găsesce fie-care din ma- 

rile nostre ramuri de producţiune. 

Nu ne-ar fi fost permis să nu ţinem s6âmă de agri- 

cultură, isvor însemnat de îndestulare pentru poporul
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nostru, și să ne ocupăm exclusiv numai de producțiu- 
nea manufacturieră de care vorbia d. Paladi. 

Și când vă voii ar&ta mai târzii care e suma de 
sacrificii ce era o va, face pentru protegiarea industriei 
nostre naționale, veţi vedea fârte lesne că nu putâm 
face mai mult fără ca, să sleim cu desăvârşire mijlâcele 
deja atât de restrinse de cari dispune Statul nostru 
pentru ca. să ajute propăşirea agriculturei și punerea 
meseriilor n6stre în posițiune ca să trăiască și în viitor. 

Care e acum, după ce am cercetat starea interidră 
a ț&rei, starea internațională, din punctul de vedere al 
relațiunilor de schimb ? 

D-lor, se scie că producţiunea unei țări — în afară 
de îndestularea consumaţiunei interne — servă prin 
schimb la procurarea, unor produse pe cari acea, țeră 
nu le pâte da. Ei bine, noi suntem mai ales o țeră 
agricolă, nu putem să nu ne gândim la asigurarea, de- 
bușeurilor de cari avem nevoe pentru ca să scurgem 
producţiunea n6stră de cereale. 

Avem dar nevoe de un tarif care, apărând produc- 
țiunea industrială pe care o avem, să permită totuși 
schimbul r6delor agriculturei nostre cu produsele in- 
dustriale sai proprii altor clime pe cari nu le putem 
face la noi. De altminteri, în materie de schimb ar fi 
cu neputinţă, să cauţi vre-o țâră care să primâscă pro- 
ducțiunea țsrei tsle și care să nu-ţi dea nici un pro- 
dus al ei, o ţsră care să-ți cumpere neîncetat şi să, 
nu-ți vîndă nimic. 

Totă lumea scie că un curent puternic de protec- 
țiune. circulă, adi dintr'o parte la cea-altă parte a lumii. 

Acestă protecțiune, pe care nu mă tem să o nu-
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mesc exagerată, dă nascere la plângeri cari ial un 

caracter din ce în ce mai impunător, mai violent. 

Cum că acestă protecţiune este exagerată şi cum că a 

început încă de pe acum o reacțiune puternică în potriva 

acestui curent, nu o spun eu, d-lor; vo mărturisesc 

desbaterile din t6te parlamentele şi criticele acerbe ce 

se aduc de o parte insemnată a presei depretutindeni. 

In parlamentul Germaniei membri autorisaţi, adre- 

sându-se partisanilor fără reservă ai sistemului protec 

tor, le dicea: 

«Taxele d-vostră asupra grânelor, regimul d-vâstră 

protecționist, sunt causele cari, creând miseria în acâstă, 

țâră, atât în oraș cât şi la câmp, ai aruncat în acelaşi 

timp către socialism masele agricole și masele uvriere.» 

Iar ministrul de resbel, pentru ca să 'și asigure votul 

representanților germani 'cu prilegiul legei sub-oficerilor, 

dicea; «Ceea-ce ne trebue nu sunt sub-oficeri pregătiți 

pentru resbelul cu străinii; pe aceştia i vom găsi în 

tot-d'a-una; ceea-ce ne trebue sunt sub-oficerii pregătiți 

pentru resbelul civil.» 

Și d. Lockroy, care amintea, aceste cuvinte în camera, 

francesă, adăoga: cea din urmă temă de manevre a ar- 

matei germane «nu a, fost o operaţiune pe câmpie, ci 

reluarea unui oraş împotriva uvrierilor resculaţi.» 

Dacă vam amintit, d-lor, aceste cuvinte a, fost pentru 

ca să vă atrag băgarea de sâmă și 'să vă arăt cât de 

pericul6să pâte să fie acestă doctrină a protecționismu- 

lui când sar depăşi o margine normală, când sar ajunge 

să se provoce în corpul naţiunei sbuciumări în traiă, 

suferințe cari ar apăsa prea mult asupra claselor de jos. 

Să fie ore acum adevărat, cum a dis onor. d. Fleva, 

că acest proiect de tarif nu este de cât o mască sub 

d
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care se ascunde doctrina liberului schimb, fie că acestă 

doctrină a pornit şi a fost sprijinită de mine sau de 

un alt d. membru din comisiune? Sai din potrivă, acest 

tarif este un proiect serios care nu voesce numai să 

axvunce pulbere în ochii industriașilor prin desvălirea 

unor făgăduințe exagerate, dar cari nu sar putea înde- 

plini mult timp, un proiect care asigură în adevăr o 

protecţiune cu minte, fără a lăsa industria la adăpost 

de ori-ce fel de concurență, să adârmă şi să primej- 

duiască viitorul ei ? | 

Alcătuitorii acestui tarif au gândit că ar comite o gre- 

șelă neiertată daca ar asigura capitaliştilor o rentă exa- 

gerată a banilor lor, închidând cu un cerc de fer în- 

tregul schimb; cei ce ai făcut acest tarii au socotit 

că nu pot nădăjdui uă posițiune internaţională în care 

să dăm noi totul şi să nu primim nimic; acâsta nimeni, 

nică chiar d-vostră, d-le Fleva, nu o veţi putea nici odată, 

obține. (Aplause). 

D-lor, ce face tariful actual pentru protecţiunea indus- 

triei nâstre ? Este destul să ne aruncăm ochii asupra tabe- 

lei comparative, pe care am dato în raport, pentru ca să 

vedem de îndată, ce sacrificii se impun ț&rei printr'acest 

tarif. Dintrun an întraltul sai ridicat taxele asupra arti- 

colelor cară eraii în tariful de la 1886, pentru un import de 

21.251.151 lei, iar sporul asupra articolelor convenţionale 

din regimul nostru vamal trecut privesce un import de 

206.127.983 lei. Dacă voiţi acum să sciți cât anume va. 

plăti mai mult consumatorul după proectul de tarif şi cu 

taxele admise de comisiune, nu aveți de cât să cercetaţi 

tabloul ce am aici și în care sunt calculate pentru fie- 

care articol sumele ce sar cuveni fiscului dacă impor- 

taţiunea ar fi aceeași ca în 1889 și dacă taxele vamale
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ar fi acelea, din proect. Veţi vedea, că, după noul tarit vamal Statul ar trebui să aibă un venit de 36.455.074, adică față cu produsul vămilor în 1889, care a fost de 23.092.990, un spor de 13.363.084 lei. 
Noul tarit impune dar țărei un sacrificii care se ri- dică la aprope 131), miliâne lei. 
Apoi dacă sar presenta înaintea. d-vâstră un guvern cu cinci, șâse proecte de lege pentru înființarea, a, cinci ș6se noui imposite ca taxa de 5 la sută, asupra lefei funcţionarilor, sat ca monopolul chibriturilor, ce aţi dice? 
Sunt sigur că vați ridica îndată să protestaţi în con- tra unei asemenea îngreunări de sarcină, Și sunt sigur că cei dintâi cari ar protesta, fiind bine înţeles în minoritate, ar fi onor. d-nii Fleva și Paladi. 
Apoi când vi-se presintă aceste sporuri prin mijlo- 

cul unui tarif de vamă, pe motiv numai că taxele va- male se percep mai pe nesimţite de la consumator, în- corporându-se în preţul obiectului de consumațiune ce cumpără, de ce nu protestaţi ? 
Credeţi Gre că taxele de consumațiune sunt mai drepte 

de cât cele-alte ? Și tocmai d-v6stre, democrați, cari ne învinuiaţi că în tarif săracii plătesc mai mult de cât bogaţii, tocmai d-vâstre cereți să întindem protecțiunea. mai departe și să ridicăm taxele cât mai mult! 
Voiţi însă să sciți pentru ce populaţiunea, mai puţin avută va, plăti mai mult de câţ bogaţii prin acest tarif; motivul este fârte simplu: pentru că industria, începe de la cea ce este mai ușor și merge către cea ce este mai grei; cu alte cuvinte, pentru că industria nâstră va fabrica mai întâiă în mare parte obiectele trebuincidse claselor mai de jos. Noi am despărţit articolele tarifului în două mari categorii: articole ce protegiăm pentru ca să 
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IE 2 se facă la, noi și articole cu taxe fiscale; ta turipuual PER 
noi nu am admis, și bine am făcut de nu le-am admis. 

D-lor, atât comisiunile cât şi comitetul delegaților au 
credut că acest sacrificii de 131/ mili6ne este suficient; 
rămâne să judece onor. Cameră dacă cugetarea nâstră 
a fost bună sai rea. 

Mi-se va obiecta însă că acâstă sumă de 13.362.084 
nu va reveni în întregul ei fiscului. Negreșit; fiind-că 
mai întâi în materie de tarife două şi cu două nu fac 
tot-da-una, patru, fac câte o-dată numai trei, fiind-că 
se pote ca, urcând taxele întrun mod exagerat, consu- 

- maţiunea să scadă și produsul fiscului să fie mai mic. 
Căci dacă consumațiunea, este un element care se pote 
supune la un imposit prin mijlocirea unui tarif, consu- 
mațiunea nu este un element indefinit imposabil. 

De altă parte, dacă noi punem taxe ridicate asupra 
unor articole, nu o facem pentru ca să ajutăm fiscul, 
ci din petrivă dorim ca acele articole să nu mai aibă 
de cât o importațiune minimă sai nulă. Taxa dar ri- 
dicată. pâte să nu vină fiscului, dar consumatorul toţ, 
o plătesce, atât numai că o plătesce industriașului în 
loc să o plătâscă fiscului, și acâsta este tocmai favârea, 
protecțiunea pe care un tarif o dă unei industrii pen- 
tru ea să potă lupta cu concurența străină. 

D-lor, este un sistem facil și, din nenorocire, este un 
sistem cam adoptat de unii din Gmenii nostri politică, 
ori de câte ori vine un proiect de lege menit ca să 
îndestuleze, într'o Gre-care măsură, o suferință, este un 
sistem, dic, facil de a alerga după popularitate nefiind 
nici o-dată mulțumit şi declarând în tot-d'a-una că nu 
se face un sacrificiă destul de însemnat pentru nevoile 
poporului. a” 

se | E ? 
“ie
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Acestă nemulțumire față cu îndestularea, unei nevoi 
se repetă cu tâte cheltuelele care incumbă Statului. Cu 

chipul acesta unii ai agrul că nu fac nimic pentru țeră, 
pe când alți. at aerul că vor să sacrifice neîntrecut mai 
mult pentru binele public, dar că sunt împedicați de 
cei d'întâiu. 

Ei bine, ei protestez în contra acestei demagogii; 
sacrificiul pe care Statul "1 face și pe care, prin urmare, 
îl impune națiunii, sai unei părți din naţiune, își are 
şi el limitele s6le. Numai atunci, onor. d-ni Fleva și 
Paladi, când veţi indica în același timp miglâcele de 
a, se îndestula acele nevoi, şi când pe lângă acesta veţi 
dovedi că ajutaţi o suferință publică fără a provoca 
alte suferințe și mai mari, numai atunci puteți să veniţi 
să diceți, fie guvernului, fie unei comisiuni care a lucrat 

"un proiect: dați mai mult de cât aţi dat. (Aplause). 

Ei bine, cu prilegiul acestui tarit, când aţi cerut să 
se dea mai mult de cât sa dat, aţi omis să spuneţi 
de unde să se iea prisosul pe care 1] reclamați. 

Nu pâte Statul să dea, un singur ban unui om fără 
ca să iea acest ban de la cine-va şi acesta de la care 
se iea banul este omul care la muncit şi la agonisit, 
omul de care nici o dată nu se vorbesce, omul pe care 
d-vâstră “1 uitaţi. (Aplause). 

Atunci când acest sacrificiă al națiunii este îngrădit în- 
tr'o limită, bine chibzuită, atunci când acest sacrificii în- 
semneză numai că generaţiunea actuală se supune de bună. 
vos la, un spor de cheltuială pentru ca să asigure bunul 
iraiu al generaţiunilor viitâre, noi îl încuviințăm și îl 
votăm din tâtă inima. Dar când d-vâstră voiţi să, restrtn- 
geți, să apăsaţi o producţiune sigură a țBrei pentru ca să 
creați o altă producţiune artificială care să iea locul pro-
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ducţiunei normale, noi nu vă încuviințăm sfatul și nu 
vi-l primim. (Aplause). 

Se impunea dar, d-lor, acelora cari erai însărcinați 
să elaboreze noul proiect de tarif, o mare prudență : 
o cercetare amănunţită asupra industriilor acelora, cari 
sunt naturale și posibile la, noi, și se impunea, în acelaşi 
timp o mare severitate pentru întreprinderile aventurâse 
şi îndrăsnețe unde cine-va nu și pune capitalul de cât 
când este asigurat, nu numai că se găsesce la adăpost 
de ori-ce pagubă, dar și este sigur de a realisa, câştig 
nemeritat. Acestă sarcină a fost grea, pentru noi. Al- 
cătuitorul noului tarif sa găsit întradevăr în faţa tari-. 
tului de la 1886, care era un tarif de resbel, și în a- 
celași timp în faţa, tarifului convențional care 'și avea 
origina în convenţiunea de la 1876, care prevedea taxe 
atât de scădute. 

Ast-tel taxele propuse în proiectul pe care d-vâstră 
1 desbateți ai părut firesce prea, urcate consumatorului 
obicinuit cu tariful convențional şi prea, scădute indus- 
triașului căruia tariful din 13886 a dat atâtea speranțe 
ce nu putâii, ce nu trebuiati să se realiseze. 

Cari sunt acum argumentele pe cari d. Fleva le pre- 
sintă, pentru a combate noul tarit? d-sa a dis mai în- 
tâiă că raportul nu este complet, că nu lumineză în- 
destul Camera, că nu arată elementele lucrărei de cât 
în trâcăt, că raportul nu vorbesce nici de memoriile 
presentate de camerile de comerciii, nici de petițiunile 
industriașilor ce reclamă ocrotire. 

Ore așa să stea, lucrurile în realitate? Ore nu vam 
spus, în raportul ce vam presentat, că tâte datele, tote 
sciinţele stai la disposiţiunea d-vâstră, că dosarele sunt - 
depuse la biuroi și că ori ce domn deputat le pâte con-
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sulta? Intreb, onor. d. Fleva 'și-a aruncat ochii asupra 
lor, citita veri-o pagină din aceste lucrări, consultata 
veri-o plângere, examinat, veri-un memorii ? Vedeți, 
d-lor, onor. d. Fleva tace! Eii fac apel la d. deputat 
Protopopescu-Tache și la d. deputat Ullea să vă spună 
d-lor dacă n'ait făcut un extras complet de pe acele do- 
sare, dacă nu ai alcătuit o întrâgă lucrare care, nădăj- 
duesc, va produce râdele sâle când se va discuta proiectul 
pe articole. Nu aveţi dar dreptul, onor. d-le Fleva, să vă 
plângeți de raport. Și când vorbiți de date statistice Și 
de tablouri comparative, ar trebui cel puţin să'mi mul- 
țumiți că vam dat importul pe 1889 şi 1890, import 
care pentru acest din urmă an nu este încă publicat, 
și pe care eu nu lam putut avea de cât cu bine-voitârea 
mijiocire a înalților funcţionari de la ministerul de fi- 
nance, cărora ţin să le exprim mulţumirile mele de la 
tribuna Adunărei chiar. _ 

Vaţi plâns, onor. d-le Fleva, că nu vam dat un ta- 
ploi comparativ pentru ca să puteţi avea la îndemână 
pe lângă importul din 1889 și 1890, trecut în clasarea 
protecțiunii articolelor din tarif ce stă coprinsă în ra- 
portul mei; că nu vam dat şi taxele tarifului de răs- 
boii din 1886 și pe acelea ale regimului nostru con- 
venţional! 

Dar nu avdţi de cât să vă aruncaţi privirile asupra 
proiectului de tarif care se află în mânile d-vâstră, ca 
să vedeți că, atât taxele tarifului general, cât și taxele 
convenționale sunt tote trecute şi le aveţi lă îndemână 
pentru ca, să faceți studiile întradevăr economice și 
comparative cari lipsesc din discursul ce aţi bine-voit 
să pronunțați. Invinuirea, a fost dar cu totul gratuită şi 
când 'mi-ați spus că n'am presintat destule tabele, de



sigur nu mă puteți face să o regret, fiind-că cu puţi- 
nele date statistice ce vam dat Și cu un singur tabel 
și tot vaţi găsit încurcat de cifre ȘI vaţi pus în posi- 
țiunea omului acela, care are în fața lui un mecanism 
necunoscut al cărui secret nu'l pătrunde încă bine: se 
uită, se întorce împrejurul săi şi nu pâte să-i găsâscă 
rostul, de și acest rost este în sine fârte simplu. N'aţi 
fost pătrunşi de mecanismul acestui tarif, şi de aceea 
ați judecat raportul cu severitate. Dacă vaţi fi dat os- 
tenela să studiați mai întâit taritul şi să] citiți în urmă 
o singură dată, sunt convins că numi făceaţi atâtea, 
invinuiri. 

Dar să lăsăm acestă cestiune de ordine mai mult per- 
sonală și să examinăm cestiunea cu privire la tarif 
chiar. 

D-v6stră m'aţi întrebat“ pentru ce am afirmat că ta- 
riful de la 1886 a fost o armă de resbel? Și aţi cre- 
dut că sunteți abil cercetând pentru ce raportorul de 
astădi, care era în Cameră la 1886, n'a luat cuvintul 
ca să critice acel tarif care era o armă de resbel? 

Dar tocmai pentru că era o armă de resbel, onor. 
d-le Fleva, n'am luat cuvîntul să critic tariful și m'am 
mărginit numai să nul votez. | 

Un tarif armă de resbel nu are nevoe să fie bine 
cumpănit și cu minte; menirea lui este să lovescă re- 
pede și puternic, şi din punctul acesta de privire pu- 
țină incoherenţă în tarif nu putea strica. 

Ei bine, pentru obținerea, acestei desechilibrări în ta- 
ri, nu aveam nevoe să intervin, majoritatea de la 1886 
era de ajuns! 

Cum că taritul de la 1886 a fost o armă de resbel, 
acesta, ne-ar mărturisi-o, sunt sigur, dacă ar mai fi încă
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în viață, bărbatul de stat care a inspirat acest tarif. EI 

a mers — și fac pentru acâsta apel la toți câți erai în 

Camere — din secţie în secţie, dicând: Votaţi acest ta- 

rif, nu e un tarif pentru timpuri normale, nu cereți de 

la dinsul de cât ceea ce trebue să dea; este un tarif 

de apărare a intereselor nâstre cari astădi sunt neso- 

cotite, sunt călcate. Ast-lel sa, votat tariful de la 1886. 

D. N. Fleva: Protestez. Bi am votat tariful și nu 

mi sa vorbit despre acesta. 

D, A. Djuvara: Atunci aţi contribuit fără voia d- 

vostră la o bună operă, d-le Fleva; atât și nimic mai 

mult. 

Voiţi să vă dat o dovadă însă mai sigură pentru 

d-vâstră că tariful de la 1886 a fost o armă de resbel? 

Acâstă dovadă o găsiţi în faptul că guvernul departe de 

a dice că tariful este autonom şi că este decis a-l aplica 

la toți, a deschis negociaţiuni cu imperiul austro-ungar 

în anul 1886 chiar. Faptul că n'ați ajuns la resultat nu mi 

ajunge, căci rămâne negreșit ca noi să judecăm şi să ho- 

tărâm dacă nu aţi încheiat convențiunea pentru că nu aţi 

putut să obţineţi concesiunile pe cari forte patriotic și 

fărte românesce le cereați, sai pentru că buna-voință 

de a avea o convenţiune vă lipsea. Când dar d-vostră 

faceți un tarif aşa numit autonom şi mergeţi în urmă de 

trataţi încheierea de convențiune, nu aveți dreptul să 

spuneți țărei că aţi tăcut'acest tarif cu gândul ca el să 

fie aplicabil tuturor state:or, fără deosebire. (Aplause.) 

Două întrebări ne punea onor. d. Fleva, două între- 

ări cari, fie dis în trâcăt, se cam exclud, saii dacă nu 

se exclud, sunt coprinse una în cealaltă. D-sa ne în- 

treba: Sunteţi pentru tariful convenţional sai pentru
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tariful autonom? Pronunţaţi-vă. Şi apoi: sunteţi protec- 
ționiști sai nu? Pronunţaţi-vă? 

D-lor, 'mi pare r&i că prietenul mei, d. Fleva, nu 
a voit să observe că regimul convențional sai re- 
gimul autonom, din punctul de vedere al doctrinei, al 
protecționismului și liberului schimb, nu semnifică nimic, 
dar absolut nimic. | 

Sistemul convențional este o formă după cum este 
iarăși o formă, și sistemul autonom; fondul, cugetarea 
economică care caracterisâză un sistem economic residă 
în alcătuirea, în fixarea taxelor unui tarif. 

Un tarif convențional pote să fie mai protecţionist 
de cât ori-ce tarif autonom, după cum un tarif autonom 
pote fi mai liber-schimbist de cât ori-ce convenţiune. 
Prin urmare, r&spunsul la aceste întrebări este simplu. 
VE răspund împreună cu d. Carp: ce var folosi decla- 
rația guvernului că este pentru regimul autonom? Ceea 
ce puteți cere de la guvern și de la ori-ce om politie 
care se ocupă cu cestiunile economice ar fi alt-ceva, 
ar fi să v& spună: care este direcţiunea economică ce 
voesce se imprime acestei țări? Din ce parte crede 
guvernul că ţera nâstră are nevoie să se apere ? Cari 
sunt relațiunile economice ce trebuese sporite și încu- 
ragiate și cari sunt acelea, cari nu trebuesc sporite și 
încuragiate ? Care e măsura, de protecţiune ce trebue 
să se dea, industriei nostre naţionale și care este măsura 
adoptată pentru fixarea taxelor fiscale. ce privesc arti- 
colele de consumaţiune? Atât puteţi cere și de la guvern 
și de la noi, atât și nimic mai mult. Răspunsul la unele . 
din aceste întrebări vi sa dat complect și desăvârșit prin 
cifrele coprinse în proiectul tarifului de vamă care este 
supus desbaterei și votului d-vâstre; răspunsul privitor
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în deosebi la; politica economică internațională nădăj- 

duesc săl avem mai târdii, atunci când vom discuta 

proiectul de lege care prevede punerea în aplicățiune 

a, tarifului pe care îl studiăm. 

Aţi dis, d-le Fleva, că tabloul clasificărei protecţiu- 

nilor acordate industriilor, tabloi ce lam aședat în ra- 

portul înfăţişat onor. Adunări, nu este exact din punctul 

de vedere al spiritului protectiunsi, nu alliberului schimb ; 

m'ați învinuit că am trecut într'insul ca protegiate mai 

multe categorii de cât trebuia, coprindând și pe aceia 

cu taxele de 11—20 la sută, pe cari le consider, în- 

twadevăr, ca taxe protectore. 

Ei, ne spunea d. Fleva, qic că taxele de la 11—20 

la sută sunt taxe pur fiscale. Apoi atunci, afirmațiune 

pentru afirmaţiune, nu văd pentru ce afirmaţiunea, d-vostră, 

ar fi primită și a nostră nu. Dar dacă d-vostră nu a- 

duceți de cât o simplă afirmaţiune, noi aducem în același 

timp o afirmaţiune şi un argument. 

Vă desfid să arătaţi în totă legislațiunea, nstră finan- 

ciară un singur imposit care la principalul său să se 

ridice până la 20 sută. Fac apel la toți acei cari sait 

ocupat cu cestiuni financiare, fac apel la d. fost ministru 

Germani să spună dacă avem vre-un asemenea, imposit. 

Şi dacă noi nu avem nici un imposit care să se 

ridice la 20 la sută, pentru ce voiţi d-vâstră ca să con- 

sider o taxă vamală de 20 la sută ca simplă taxă fis- 

cală? Nu este 6re mai firesc ca să fac să se încâpă 

taxele protectore de la, 10 la sută, de la punctul unde 

se opresce cuantumul impositului nostru, și să ridic 

aceste taxe până ea 50 la sută şi mai în sus? Ei sunt 

dar în spiritul adevărat al. unei legislațiuni financiare,
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şi d-vostră sunteți numai în domeniul fantesiei pure, 
unde nu mai sunt nici principii, nici taxe. 

Aduceţi ca, argument mai principal —- adesea argu- 
mentele ad hominem sunt mai la îndemână și mai fa- 
cile de cât argumentele de fapt — aduceţi ca argument 
pentru combaterea tarifului invitaţiunea ce făcsţi în dis- 
cursul d-vâstră d-lui ministru de finance, să vindă, mo- 
șiile şi să facă d-sa, industrie cu tariful protector ce a 
presentat! Apoi noi tocmai am voit ca acest tarif să 
nu permită Omenilor să-şi vîndă moşiile pentru ca. să 
se apuce de industrie, sperând profituri mai insemnate ; 
cum am regreta, spre pildă, ca d-nii advocaţi să-și pă- 
răsescă clienţii lor și să se facă fabricanți. Nu am voit 
să asigurăm acestora, beneficli ilegitime, nefiresci. Am 
voit ca numai acei cari ai aptitudini să-și desfășore 
activitatea lor în direcțiunea bogată a muncei indus- 
triale, lăsându-i de altminteri să cugete că în indus- 
trie, ca, în t6te ocupaţiunile omenesci, sunt primejdii po- 
sibile şi pierderi ce se pot ivi. 

Tot d. Fleva a -fost, îmi pare, acela care, cercetând 
întrega categorie a articolelor protegiate, a căutat să 
dea ca dovadă cum că întradevăr taxele nu sunt pro- 
tectore faptul că ai fost importaţiuni însemnate pentru 
aceste articole. D. Fleva a dis: acâsta ne-o dovedesce 
însăși d. raportor, căci d-să în faţa fie-cărui articol aşedă 

„0 cifră de importaţiune colosală. 
Apoi, onor. d. Fleva, dacă deschideaţi tariful, aţi îi 

"vădut că, aceste importaţiuni la noi nu sai făcut sub 
imperiul taxelor prevădute de noi, nici a taxelor tari- 
fului de la 1886, ci în marea majoritate sub imperiul 
taxelor convenţionale. Prin urmare, și din acest punct | 
de vedere ați lost nedrept.
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D. Fleva însă voesce să ne dovedâscă că sunt şi a- 

nomalii în acest tarif; d-sa ne dice: vedeți, d-vosiră re- 

clamaţi în contra alcătuitorilor tarifului din 1886, fiind- 

că au stabilit taxe ridicate asupra materiilor prime, cum 

de exemplu, asupra torturilor de bumbac; apoi d-vostră 

acum la 1891 nu ați făcut tot asa? Nu aţi pus taxe 

ridicate asupra, pielăriei care servă de materie primă 

la cismari ? 

Vă atrag numai atenţiunea, d-le Fleva, că este o 

mare deosebire; firele de bumbac nu se produc la noi, 

pe când pentru pielărie avem tăbăcarii noștri pe cari 

trebue săi protegiăm şi în numele cărora d-vostră ați 

vorbit câte-va minute mai în urmă chiar. 

D. N. Fleva: Ei am criticat taxa pusă pe obiectele 

confecţionate din bumbac. 

D. Djuvara, raportor: D-vostră nu Vaţi mărginit 

însă la. o critică a tarifului, ci ați făcut și istorie; vați 

ocupat şi de regimul nostru economic din trecut. Aţi 

dis, d-le Fleva, că la 1886 era firesc lucru să se facă - 

tariful care sa făcut, fiind-că atunci noi avem încă în 

vigore convențiunile ce resultaii din regimul de la 187 6. 

Sciţi, d-lor, că ei sunt departe de a fi un admirator 

al convenţiunei de la 1816, adevărul este însă adevăr. 

EX bine, faptul nu stă ast-fel, fiind-că convențiunile cari 

Sati încheiat de la 1876 încâce, trebue so spunem cu 

părere de rău că nu ait obținuţ nici măcar aceea, ce 

obținuse convenţiunea din 1876, adică scutirea, cerea- 

lelor n6stre. (Aplause). 

Prin urmare, afirmaţiunea d-vâstră cum că conven- 

țiunile ce aii urmat anului 1876 ai fost făcute tot așa 

ca la 1876, nu este în acord cu realitatea faptelor. 

_Aţi spus apoi că eram nevoiţi .să mergem cu acel
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regim convențional până la anul 1891, fiind-că până 
atunci duraii convenţiunile ce am fost obligați să în 
cheiăm în urma celei de la 1876. 

Aţi făcut din acesta o cestiune de partid, ei voiă 
cerceta însă faptele numai din punctul de vedere isto- 
ric ; vă întreb dar: era, forţat regimul convenţional până 
la 1891? pentru ce d-vâstră care aţi succedat guver- 
nului și convențiunei de la 1876, siliți să încheiaţi con- 
vențiuni pentru ca să nu lăsați un monopol monarchiei 
austro-ungare, aţi încheiat până la 28 Iunie 1891? 

Nu vedeți că afi tăiat ast-fel ţărei posibilitatea încă 
pentru 5 ani de ași recuceri independența sa econo- 
mică? (Aplause). 

(D. lepurescu întrerupe qicând că ai fost obligaţi la acâsta 
prin convenţiunea de la 1876.) 

D-lor, acestă întrerupere nu are absolut nici o valdre, 

căci convenţiunea cu Austro-Ungaria expira la 1886 şi 
putsți, încheiând cele-alte convenţiuni tot până la 1886, 
să scutiți țărei cinci ani din regimul convenţional pe care 
Vaţi atacat atât, D-vâstră însă după ce întradevăr aţi 
încheiat o convenţiune cu husia până la 21 Octombre 
1886, când a fost vorba de convenţiunea cu Germania, 
ați încheiato până la 28 Iunie 1891. Pentru c6? lată o 

întebare la. care nu veți putea nici o dată să răspundeți. 
Un singur lucru ați putea să obiectaţi, că ratifica- 

țiunile acestei convenţiuni — și observ în trâcăt că nu 
prea aveţi aerul de a cundsce acâstă împrejurare — 
că ratificațiunile convenţiunei cu Cermania ai fost în- 
târdiate până la Iulie 1881. Vă întreb însă, de ce a- 
cestă, întârqiere? Şi vă mai întreb pentru ce termenul 
prelungit ast-fel, de fapt, până la 1891? 

lată întrebări la cari nu veți putea iarăși răspunde.
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Am căutat, d-lor deputaţi, să răspund cât am putut 

mai repede atacurilor ce sai adus proiectului de tarii 

şi raportului ce am presentat; sciii că timpul Camerei 

este acum mai preţios de cât ori când; nu pot însă 

să las nesemnalate cuvintele ce onor. d. Carp, delegat 

al uneia din secţiunile d-vâstră, a găsit cu cale sămi 

adreseze cu privire la partea ce a numit istorică din 

raportul meii. Nu am, cred, nevoe, d-lor, să afirm că 

nu am avut intenţiunea să reinviez nici un soi de po- 

lemică de partid, sau să învinuesc vre-un om de Stat. 

Când am vorbit de convenţiunea, de la, 1876, de chi- 

pul cum s'aii desfășurat mai târdiii consecințele ei firesci 

şi urmăririle neașteptate ale aplicațiunei acestei con- 

venţiuni, ei nu am voit de cât să caut obârșia unui 

curent economic actual și să indic treptat: deosebitele 

fase prin cari a trecut politica, n6stră economică mai 

'nainte de a ajunge la starea ei actuală. Nu am credut 

un singur minut că Gmenii noștri politică se vor putea, 

crede atinși de acest lucru, nu am credut că ei vor 

pune vanitatea lor d'a, nu fi greșit nici o dată, dasupra 

ambiţiunei lor da face în tot-da-una mai bine. Dacă 

am vorbit de convenţiunea de la 1876 a fost numai 

dint”un punct de privire istoric și pentru ca să trag 

Gre-cari învățăminte, pentru că din istorie numai învă- 

“țăminte trebuesc trase, iar nu argumente de polemică 

şi de partid. | 

Dintrun asemenea punct de privire dar, și ca ces- 

tiune de istorie, convenţiunea de la 18716 aparţine tu- 

turor și raportorul d-vâstră vorbind de dinsa nu numai 

a usat de un drept firesc al săi, dar "și-a împlinit și. 

- o datorie a sa. 

Asupra părței din raport privitore la convențiunea
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de la 1876 şi-au făcut observaţiunile d-lor, atât d. Carp, 

cât şi d. Iancovescu. 

Sunt dator să mărturisesc că d. lancovescu, de şi 
vorbind ca om de partid, sa mărginit numai întru a 

apăra economia convențiunei de la 1876; ca om de 

partid era dreptul, era, pote datoria d-lui Iancovescu 

să facă acesta, 

Cât pentru d. Carp, d-sa sa mărginit să vă câră îm- 

prejurări ușurătâre, și nu mă îndoesc că d-vâstră toți 
aţi putut observa că atunci când d. Carp compara e- 

poca încheiărei convenţiunei de la 1876 cu epoca aceea 

când boerii români atirnau în perete rînd pe rînd por- 

tretul Țarului și pe acela al Sultanului, d-sa este mai 

sever pentru 1876 de cât am fost et. 

D. Carp nu sa mărginit aci. D-sa sa folosit de acestă | 
împrejurare pentru ca să, facă Gre-cari declarațiuni de 

o importanță ce negreșit nu a putut scăpa nimă&nuni, adi 

mai ales când discutăm un regim economic pentru 

viitor. 

D-sa a dis: dacă sa oprit exportul nostru de vite 

în trecut, vina nu este a monarhiei austro-ungare, ci 

a Angliei, fiind-că ea a luat întâiă acâstă măsură și 
pe urmă, neavând ce să facă, a luato și Austro-Un- 
garia. 

Ei, bine, în potriva acestui mod de a, face şi a in- 

terpreta istoria eii protestez și când d. Carp a voit să 

lase să se înțelegă aci că comitetul delegaților ar fi 

avut asupra acestui punct alte vederi de câţ acelea, ale 

raportorului d-vostră, ei sunt dator să mărturisesc că, 

acestă cestiune nică nu sa discutat în comitetul dele- 

gaților și, prin urmare, comitetul delegaților n'a avut 

să se pronunţe asupra ei; fiind-că însă d. Carp a găsit
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de cuviință să ridice cestiunea, eu fac apel la d-nii de- 

legați presenți — sunt patru, adică maioritatea — mă 

adresez nominal la fie-care din d-lor şi-i rog să prote- 

steze în contra cuvintelor mele dacă d-lor încuviințeză 

chipul cum convenţiunea de la 1876 a fost aplicată 

de vecinii noștri. Ă 

D-lor, aplicaţiunea convenţiunei austro-ungare a fost 

desastruosă pentru noi, lovind în interesele cele: mai 

vitale ale țărei; și ei când mă rostesc cu energie îm- 

potriva acestei aplicaţiuni, sunt sigur că am cu mine 

nu numai majoritatea, acestei Adunări, dar aprâpe to- 

talitatea țărei româensci. 

Ce? Nu-și aduce aminte d. Carp de exportul de ri- 

mători al neguţătorului Dinu Mocanul, care după ce 

a ajuns la Steinbruck a vădut că i-se declară vitele 

bolnave; guvernul român a trebuit să, trimită o comi- 

siune de veterinari, vă citez nume, aii fost d-nii doc- 

tori Lăcusteanu și Persu, ai constatat oficial că vitele 
nu sunt bolnave, ai sfirșit până şi Ungurii prin a re- 

cunâscă că vitele nu eraii bolnave; când sa, tăcut însă, 

acesta era prea fârdiă, negustorul român era ruinat. 

Să nu perdem, d-lor, din vedere acest lucru, să nu 

uităm trecutul, să ne amintim că este un obiceiu al 

vecinilor unguri—din causa rivalităței de producțiune 

dintre România şi Ungaria — rivalitate pe care vecinii 

noștri nu o admit; este, dic, un obicei al Ungurilor 

de a decreta de la Pesta bâla de vite. Şi daca voiţi 

să vă pătrundeți şi mai bine de acest adevăr şi de pri- 

gonirea, aprâpe sistematică a României din punctul de 

privire economic, amintiţi-vă că îndată ce Serbia a a- 

juns cu noi la un contract în privinţa sărei, îndată Un- 

a
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gurii au găsit că sai bolnăvit rimătorii din Serbia, și 
i-ai oprit la graniţă. , 

Trebue să ne amintim, d-lor, acest trecut când vor- 
bim de relaţiunile nâstre economice cu monarhia ve- 
cină, și când aspirăm la o emancipare economică mai 
deplină nu trebue să uităm robia economică din trecut. 

De altminteri, de la d. Carp voit face apel la unul 
din prietenii d-sâle politici, la d. Laurian. - 

lată ce ne dicea d-sa în acâstă incintă chiar: 
«Priviţi oraşele unde atâtea plage ne rod și unde 

suntem pe di ce trece grâsnic loviți de robirea, străină. 
Şi când dic robirea străină vași face atenți numai la 
un fenomen: luați și examinaţi îmbrăcămintea d-vâstră, 
şi spuneți dacă aveți în vestmintele d-vâstră ceva pro- 
dus românesc. Toţi suntem înfăşuraţi în producte străine, 
și "mi-e tâmă ca nu cum-va mâine să se transforme și 
ceea-ce este sub hainele nâstre... Dar fiind-că este vorba 
de ideal, ei voiii spune că idealul nostru este de a. face 
din România, Statul cel mai preponderant din Orient, 
Statul fără de care să nu se pâte dice nimic la Dunăre, 
Statul care să jâce în Orient volul la care vrea să aducă 
pe Ungaria ministrul Kalay.» 

[i bine, d-lor, când vedem atâta patriotism, când 
vedem că o energie atât de intensă se desfășură la, ve- 
cinii noștri pentru apărarea intereselor lor naţionale Și 
economice, cred că este de datoria nostră ca să ne ri- 
dicăm și noi cât de sus, să simţim inimele nâstre bă- 
tând cu putere când este vorba de apărarea intereselor 
nostre naționale şi economice. 

Pentru atingerea idealului nostru naţional, eă cred 
că este de datoria, nâstră nu numai de a spori forțele 
productive ale țărei, dar mai ales de a le apăra de con-
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curența vrăjmășescă ce ar fi îndreptată în contra lor, 

ori de unde şi ori-când. (Aplause prelungite). 

Acestea sunt d-lor, explicațiunile pe cari mam credut 

dator să le dai cu privire la tariful supus desbaterilor 

d-vâstră; când vă veni discuţiunea pe articole și când 

cu acea ocasiune se vor presenta observaţiuni pentru 

fie-care articol. în parte, voii căuta să dau tote lămu- 

ririle ce: mi-se vor cere; iar mai târzii, cu prilegiul 

proiectului de lege care prevede aplicaţiunea tarifului 

„ce desbatem, voii încerca să precisez mai mult încă 

noua, politică economică pe care România trebue să o 

inaugureze. (Aplause prelungite.) 

A
g



DISCURS 
ASUPRA 

INDUSTRIEI LEMNBLOR ŞI IX CONTRA MONOPOLULUI FABRICEI GOI 
(Ședinţa Adunării Deputaţilor de lă' 19 Iunie 1891) 

  

Domnilor Deputaţi, 

Acestă Cameră încă de la începutul discuţiunii asupra 
tarifului, a adoptat un principii care să o călăuzescă 
în fixarea taxelor privitâre la fie-care articol, Am ho- 
tărit cu toţi să dăm o protecţiune moderată pentru tote 
industriile și produsele române cari nu pot să resiste 
unei concurenţe cu totul deschise pentru ca ast-fel pu- 
terile economice ale acestei țări să sporâscă temeinic, 
să prindă rădăcini și să trăiască o viaţă din ce în ce 
mai prosperă, 

„E bine, d-lor, dacă este o producţiune românescă 
cu totul naţională, cu totul împlintată în pămîntul țărei, 
apoi este de sigur exploatarea pădurilor seculare ale 
solului: nostru. Fac dar un apel călduros la d-vâstră și 
vă rog să aplicaţi mai cu osebire acestei producţiuni 
pricipiul salutar, principiul cu minte ce ați adoptat încă 
de la început. 

Și atunci când la articole mult mai puţin însemnate, 
când la produse ca, zahărul și ca cimentul, care va veni 
în desbaterea d-vâstră imediat, d-vâstră, ați trecut cu 
desăvârșire peste interesele imediate Și generale ale con- 
sumatorilor, cu tâtă cantitatea minimă a producţiunei 

3
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naţionale, când aţi fixat pentru aceste produse îaxe ri- 

dicate în interesul oblăduirei industriei nâstre născânde, 

nu mă îndoesc că aci unde este vorba de o aperare 

necesară a industriei lemnelor nâstre, veți fi drepți și 

bine inspirați. | ” 

Când veţi lua în băgare de sâmă că este vorba aci 

de un monopol exclusiv dat numai pentru o singură 

fabrică străină, 1) cere face concurență celer-lalte fabrice 

românesci, nu cred că d-vâstră veți esita, nu cred că 

veţi precupeţi protecţiunea care trebue acordată desvol- 

tărei generale a acestei. industrii a lemnului în ț6ră la 

noi. (Aplause). 

D-lor, discuțiunea sa cam rătăcit, și acum în mo- 

mentul din urmă, când onor. d. I. Lahovari sa raliat 

la amendamentul d-lui Iarca, care este privitor la art. 

359, şi atunci când în numele săi propriii d. Ion La- 

hovari a, înfățișat amendamentul ce privesce art. 364. 

Aceste amendamente nu ati absolut nici un raport cu 

arț. 358, unde este vorba de trunchiuri de brad. 

D. larca: Ei nam vorbit de art. 358. 

D. Al. Djuvara: Tocmai fiind-că nați vorbit de 

art. 358 atrag atențiunea că în acâstă Cameră aprâpe 

nici un glas nu sa rădicat ca să sprijine scăderea taxe- 

lor privitâre la acest articol de la 4 la 2. 

Sunt dator, d-lor, în acestă privință să vă dai ex- 

plicaţiuni, să spun cum a venit acest proiect de tarile 

cu taxa de 2 înaintea d-vâstre, fiind-că am audit pe 

d. Schileru şi alţii judecând cu multă severitate comi- 

tetul delegaților, care a scoborit taxa, de la 4la 2. 

Ei, d-lor, am fost contra acestei scoboriră şi chiar 

guvernul sa raliat la menţinerea, acestei taxe la 4; dar 

1) Biste vorba de fabrica de lemne Goetz.. „>
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întâmplându-se ca în acea di să lipsâscă câţi-va din 
membrii comitetului delegaților, numai în urma pro- 
punerei. d-lui Carp sa putut scobori acâstă taxă de la 
4 la, 2. (Intreruperi din partea d-lui C. Bobeica,). 

D-le Bobeica, aşi fi dorit ca d. Carp să aibă un man- 
datar mai autorisat de cât d-vâstră, care să se înscrie, 
să ia cuvintul şi să susțină ideea d-lui Carp, iar nu 
numai să întrerurpă. Dacă d-vâstră, voiți să sprijiniți 
propunerea d-lui Carp, vă rog să vă înscriți și să vor- 
biţi, şi eă iai angagiamentul să vă răspund şi să vă 
combat. | 

Ori cum, 'mi pare r&ă că d. Carp na venit la des- 
baterile acestui articol ca să susțină ideia d-sâle. 

O. voce: Este bolnav. 
D. Al. Djuvara: Aud dicându-se că este bolnav; 

'mi pare fârte răi că d. Carp este bolnav, și "i doresc 
o repede însănătoșire; cu privire însă la taxa, asupra, 
lemnelor, după pornirea pe care o văd în Cameră, mi-. 
se pare că are să se bolnăvâscă răi propunerea, de scă- 
dere a d-lui Carp. (Ilaritato). 

D-lor, m8 voii mărgini să răspund fârte scurt la 
art. 364 și 359, privitâre la doge şi la lemnul de con- 
strucțiune. 

Dacă onor. d. IL. Lahovari voesce să facă aci o des- 
picare de articol şi să lase la o parte buţiile şi dogele, 
bine, mă voii ralia şi ei opiniunii d-sâle; dacă însă 
d-sa ar fi ispitit să aplice amendamentul d-sele la întreg 
articolul 364. "i atrag atențiunea că aci se coprind tâte 
lucrările ordinare de lemn, cari mai înainte de 1886 năpă- 
d6u din Austria, rădicând ast-fel mijlâcele de traiti popu- 
laţiunei ce se îndeletnicea cu acestă meserie la munte. 

Acum, d-lor, să venim la art. 358, la trunchiurile
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de brad. Să nu ţineţi socotelă, vă rog, de atacul r&u- 

tăcios ce d. Iarca a adresat d-lui Schileru; săi dați 

exacta lui valâre. D. larca a dis: «Vedeţi un țăran care 

apără pădurile boeresci.» Apoi de păduri boeresci este 

vorba aci? Mai întâiu trebue să sciți, d-le Iarca, că 

viaţa nostră socială a primit o schimbare desăverșită ; 

nu mai pâte fi vorba de boeri, de nobili, plebei şi țBrani, 

pentru că sunt forte mulți din foştii țărani cari au luat 

pădurile pe cari le avâii boerii mai înainte; nu mai 

pâte fi vorba în era Românescă de cât de omeni cari 

ai păduri şi de Gmeni cari nai păduri, ţoți de o po- 

trivă, de altminteri, toți Români. (Aplause). Și cuvin- 

tarea, d-lui Schileru, deparle de ami displace, îmi place 

mult, căci este o dovadă mai mult despre solidaritatea, 

care există între muncitori şi capitaliști; şi 'mi pare 

r&ă că d-vâstră, d-le larca, Vaţi rădicat contra, acestei 

solidarități, când aţi v&dut că un ţăran vorbesce pentru 

munca, lui şi apără proprietarul de păduri, fiind-că munca 

lui este legată cu capitalul. Când d. Schileru face acâsta, 

d-sa este în adevărul economic, iar d-vostră, d-le Iarca, 

sunteți în erezia economică. (Aplause). 

Cum stă cestiunea trunchiurilor de brad? D-lor, dacă 

pentru fabricarea, hârtiei ați avea d-vâstră o singură 

fabrică, şi acestă fabrică ar fi într'o posiţiune cu totul 

excepțională față cu materia, primă a fabricaţiunii ei, 

cu pasta de hârtie, ast-fel în cât acâstă materie primă, 

acâstă pastă să nu pâtă veni pe altă cale de cât pe 

un drum flotabil, pe care numai acestă fabrică favori- 

zată să "1 potă avea, și dacă aţi avea în acelaşi timp 

alte fabrice cari ar produce în țâră şi materia primă 

şi pasta pentru fabricarea hârtiei, aţi îndrăsni d-vostră, 

să votaţi o scădere de taxe asupra acestei materii prime,



37 

omorind ast-fel tote fabricele în beneficiul unei singure 
fabrice privilegiate? Se vorbesce de monopolul herăs- 
traelor, fără să se ţină sâmă că ele sunt împrăștiate 
în tote părțile muntose ale țărei, și se vorbesce ast-fel 
tără nică un înţeles. Nu se pâte qice că există monopol 
când sunt 20 sai. 30 herăstrae; monopol este numai 
acolo unde numai unul singur profită de disposițiunile 
unei legi. 

[i bine, din scăderea taxei asupra trunchiurilor de 
brad numai o fabrică profită. (Aplause). D-lor pentru 

„ce ar exista un asemenea monopol? La noi, cum a ob- 
servat forte bine d. I. Lahovari, pădurile nu sunt puse 
în posițiune de a fi exploatate cu aceleași mijlâce cu 
cari sunt exploatate pădurile ţărei de unde ne vin trun- 
chiurile de brad. In adevăr, acolo mijlOcele de trans- 
port sunt cu totul altele, prețul muncei este mai jos 
de cât la noi; prin urmare, concurența, este imposibilă, 
capitalul este şi el mai eftin, siguranța afacerilor şi sta- 
bilitatea, întreprinderilor” mai mare, şi cum a dis forte 
bine d. Butculescu, la noi se exploatâză numai pâlele 
pădurilor de munte, iar esențele de virfuri sunt inac- 
cesibile, nu se pot exploata. Va, să dică, când d-vâstră 
ați admite taxa de 2 lei, aţi lăsa exploatarea păduri- 
lor nâstre cu totul în părăsire, ați face ca produsul lor 
să nu fie în putință de. a concura cu trunchii de brad 
cari vin din străinătate. 

D-lor, o ciudată coincidență mă face să insist asu- 
pra neajunsurilor ce o singură întreprindere străină cau- 
seză la atâtea, întreprinderi românesci. Nu este numai 
un monopol pentru o singură fabrică, este și un Mono- 
pol pentru o singură țeră, căci nu ne vin trunchii de
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brad de cât numai dintrun singur loc, dintro singură 

țâră care este în resbel vamal cu noi! (Aplause). 

Ni sa vorbit de import -şi export, ni sa dis că noi 

avem un mare avantagiit să lăsăm să intre aceste esențe 

la noi, pentru că avemun mare folos, să încuragiăm 

exportul lemnelor nâstre. Este însă destul să vedeți sta- 

tistica lemnelor ca să vă convingeţi că acest aşa numit 

argument nu este argument serios. 

Pe când vedeţi că totalul trunchiurilor de brad se 

rădică la import la suma de 263.190 lei valdre, și im- 

portul lemnelor deja formate în ţeră la cifra de 1.004.394 

lei, apoi exportul nostru nu se rădică iar decât la cifra, 

de 1.840.568 lei. 

Luaţi acum cifra de la trunchiul de brad și trans- 

formaţi-o în valre statistică potrivit prețului lemnului 

fabricat, şi veţi vedea că importul nostru este aprope 

tot aşa de mare ca exportul; prin urmare, noi pe pie- 

țele nâstre lăsăm să intre lemn străin care concurâză 

herăstraele nâstre şi dăm avantagii unei singure fabrice 

care exportă pe comptul său și pentru câştigul s&u 

(Aplause). - 

În realitate, nu este țsra care exportă şi care câș- 

tigă, ci o singură fabrică exportă și câștigă; în contra, 

acestui monopol mă simt dator să mă ridic din tâte 

puterile mele. (Aplause). 

D-lor, în ce siiuațiune se găsesc herăstraele nâstre? 

Vă rog să ţineţi sâmă că cea mai mare parte din 

aceste herăstrae sunt stabilite de curînd, abia aă sfirșit 

de a 'și imobilisa, capitalul, a 'și face aşedarea, şi d-vostră 

voiţi să le suprimaţi acum, de a doua di, când nu nu- 

mai că nu 'şi-aii amortisat capitalul, dar nici nu au 
> 

ajuns să vadă cel dintâiu dividend ? >
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Sunt Gmeni cari sai dus în creerii munților, unde 
trăia, miserz bil o populaţiune care nu posedă nici o pal- 
mă de pământ cultivabil, care nu are nici un mijloc 
de traiă, care nu are nici o altă îndeletnicire de cât 

exploatarea pădurilor, și acolo și-aă băgat capitalurile 
lor, ai dat de muncă întregei populaţiuni. 

Vă întreb dar: aţi voi d-vâstră, pentru ca să bene- 
ficieze o singură fabrică, care concureză tâte herăstraele 
nostre, ca noi să tăiăm acest mijloc de traii la tâtă 
acea populaţiune de prin munţi? (Aplause). 

Noi nu voim să facem acea populaţiune muritore de 

fome ; noi nu voim ca ea să se retragă de acolo la câmp; 
noi “voim ca ea să stea acolo ca o sentinelă a potecelor . 

de sub piscuri, sentinelă care să veghieze şi să apere 

elementul românesc, sentinelă care să ne căl&uzâscă prin 

cărările munţilor atunci când am avea nevoe să ne a- 

părăm din partea, aceea, ca şi din ori-ce altă parte ar 

fi. (Aplause). 

In afară de consideraţiunile ce privesc herăstraele ro- 
mânesci de la munte și populațiunea, țărănâscă de acolo 
sa vorbit şi de pădurile ce sunt proprietatea, Statului. 
Sciţi forte bine, și d. Albu a spus'o, dacă ei 'şi deo- 
sibesc produsul bradului de produsul celor-Talte feluri 
de lemn ce se exploateză din pădurile Statului, găsesc 
o sumă mult mai mică de bani aferentă la produsul nu- 
mai al bradului chiar. 

Acesta este un argument de fapt care nu răspunde 
nici de cum cestiunei ce se discută, ci privesce numai 

regimul sub care se găsesc astădi pădurilor nâstre. Sa, 
cerut. guvernului să amelioreze chipul cum se exploa- 

teză pădurile ; nică ei nu mă opun la acâsta, din po- 

trivă; voit respunde însă d-lui I. Lahovari că nu este
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vorba aci de regimul silvic; legile le puteți schimba, 

puteţi face ast-fel în cât să nu se devasteze pădurile. Aveţi 

însă datoria, atunci când vă ocupați ca să îngrădiți prin 

legi exploatarea pădurilor, când voiţi să le împedicaţi 

de a se exploata r&ă, aveţi, dic, datoria să le daţi 

posibilitatea de a se exploata bine. lar nu, pe de o 

parte, să recurgeţi la un regim silvic care să nu le 

lase să, se exploateze de cât în condițiuni bune, şi pe 

de altă, parte să le tăiaţi ori-ce posibilitate de a fi ex- 

ploatate; acesta ar fi un non sens, d-lor; am aci un 

tablou al preţurilor cu cari sai vîndut de către Stat 

tunchiurile de brad din deosebite localităţi, din Neamţu, 

Suceva, Prahova, Bacăi, etc.; din acest tablou reese 

că midlocia cu care sa vindut este de 4 lei și 50 

trunchiul. 

Ei bine, d-lor, vă daţi socotâla ce represintă acestă 

sumă de 4 lei şi 50 bani? Pune o sută de ani casă 

crâscă un trunchii de acea mărime; iar cei 4 lei și 

jumătate sunt renta pământului pe 100 ani! Va trebui 

încă 100 ani să mai aștepte proprietarul pădurei — 

negreşit urmașii lui — pentru ca să mai potă încă tăia 

asemenea, trunchiuri. 

Aţi voi d-vâstră să refuzați pădurilor ţ&rei, proprie- 

tarilor români, fie ei boeri, țărani sati democrați, acest 

beneficii natural al pământului lor, aţi voi să lăsați pă- 

durile lor să putredescă, să se topescă neexploatate, 

„pentru a favorisa, venitul pământurilor de aiurea ? (Aplau- 

se). Eu sunt sigur, d-lor, că nu; sunt convins că veți 

vota taxa de 4 pe care v'o propun, în loc de 2. 
Dar, d-lor, eă nu m& mulțumesc numai cu acestă ri- 

dicare a taxei, ridicare care de alimintreli sa admis şi 

de d. ministru de finance; nu mă mulţumesc, și mbiat
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permisiunea să-l fac atent pe d. ministru nu numai asu- 
pra taxei tarifului, dar și asupra aplicărei acestui tarif. 
Să bine-voiască d-sa să facă să înceteze sistemul scan- 
dalos de a se știrbi tariful, cum sa făcut prin interpre- 
tarea legei pentru protegiarea industriei naționale. (Aplause). 

In adevăr, o discuţiune tot atât de înverşunate ca, 
astădi a avut loc în Camera acâsta în 1886, când A- 
dunarea de atunci a fixat o taxă fârte ridicată la, trun- 
chiurile de brad. Ce sa întâmplat însă? Sa întâmplat 
că la un moment dat s'a pus mâna pe legea de pro- 
tecțiune a industriei naţionale și sa dis: în virtutea ar- 
ticolului cutare, care scutesce de taxă vamală materiele 
prime întru cât acele materii nu Sar găsi în cantitate în- 
destulătăre aică în țeră, în virtutea acestui articol, fa- 
brica Goetz este învoită să aducă lemne brute din străi- 
n&tate. 

Voci: 'Trebue să înceteze o-dată scandalul acesta, 
(Aplause). 

D. Al. Djuvara: Noi, d-lor, protestăm în potriva 
acestui mod de a se ocoli legea, și rugăm pe d. mi- 
nistru de finance să fie atent pentru aplicarea integrală 
a acestui tarif. (Aplause) 1). | 

  

1 Camera a adoptat taxa de 4 lei la metru cub, în loc de e lei, vo- 
tând amendamentul propus de d-nii: Djuvara, Oroveanu, K. Cesianu, 
M. Tzoni, L. Iancovescu, GQ. Ştefănescu, I. Pencovici, E. Mavrocordat, 
G. Vlădescu,
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D. A. Djuvara: D-lor deputaţi, cestiunea, tarifului 
este acum terminată, tariful este votat şi găsesc aprope 

de prisos să adaog cum că împărtăşesc cu totul, în liniile 

ei generale, în marile ei direcțiuni, acâstă lucrare la 

care mam asociat. Nu am de cât un singur regret, 

acela că nu am putut aduce pentru desăvârşirea acestei 

lucrări mai multă muncă şi lumină de cât acelea pe 

cari le-am dat; am făcut tot ce am putut; am făcut 

dar tot ceea ce eram dator să fac. 

D-lor, fixarea tarifului este însă o cestiune pură eco- 

nomică, nu din punctul de vedere al datoriei, ci din 

punctul de vedere al intereselor practice; elaborarea 

unui. tarii este o cestiune care pune în discuţiune și pre- 

'gătesce un instrument de propăşire economică, lăsând 

însă în picidre problemul aplicărei acelui taril. 

In urma fixărei taxelor din tarit rămâne să scim ce 

are să se facă cu acest tarif, cum are să se aplice. Din 

acest punct de privire, vă rog să nu v& miraţi dacă 

“ raportorul d: vâstre de adinea-ori are să vă propună acum 

un amendament; să nu v& mirați, fiind-că cestiunea
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acesta nu am discutato nici în comisiune, nici în co- 

mitetul delegaților ; acestă, cestiune asupra căreia am 

spus, cu tâte acestea, d-lui ministru de finance conclu- 

siunile mele, sa păstrat într'egă, pentru ca adunarea, 

să o hotărască în urma unei discuțiuni care trebuia să 
aibă loc. 

_D-lor, sa făcut un tarif; acest tarif, elaborat, bine 

după părerea, nâstră, mai puţin bine sau răit după pă- 

rerea altora, aplică cu prudenţă dar cu statornicie prin- 

cipiul protecțiunei industriei naţionale. Daţi-mi voe să 

enunț câte-va din necesităţile aplicaţiunii lui. 

Cea dintâi condiţiune pentru ca să se pâtă protegia, 

industria naţională este ca să se dea “tarifului stabili- 

tate. Este cu neputinţă să cereți de la industriaşi să-și 

imobiliseze capitalurile lor în întreprinderi cari sunt su-- 

puse, după cuvintul atât de colorat al d-lui iialș, «fluc- 

tuaţiunei majorităţilor schimbătâre ;» este cu neputinţă 

să lăsaţi acest tarif.pe de oparte la disposițiunea, la 

capriciul Camerilor și guvernului, iar pe de altă parte 

să-l indicaţi solicitărilor, asaltului industriașilor, cari nu 

vor lipsi să facă Corpurilor legiuitore neîncetate cereri 

de sporire. 

Dacă aţi hotări ast-fel, dacă ați lăsa tariful vecinic 

schimbător, aţi transforma un instrument de propăşire 

economică întrun instrument de propagandă şi de apă- 

sare politică; în locul independenței industriașului aţă 

proclama aservirea lui desăvârşită, iar dintr'un roiă de 
„muncitori aţi face o turmă de clienți. 

Acâstă cestiune de stabilitate privesce ea numai pe 

industriași ? Nu, ea atinge întregul comerciă al ţărei. 

Este cu neputinţă, întradevăr, unei întreprinderi co- 

merciale, ca și unei fabrici, să trateze cu un client până
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ce nu are asigurarea unui imperii hotărât de lege pentru 

epoca scadenţei operaţiunei ce a tratat. Creditul, acest 

nerv al negoțului modern, fără de care nici o opera- 

ţiune de schimb nu se mai face acum, creditul nu pste 

trăi fără siguranţă, și siguranţă în operaţiunile comer- 

ciale nu pâte să fie acolo unde condiţiunile de schimb 

se pot modifica în fie-care di, acolo unde legile sunt 

indicate de mai 'nainte unei permanente modificări. 

Fabricantul, industriaşul, at nevoe să scie că la sca- 

denţă, vor găsi față cu comerciantul aceleași condițiuni, 

iar negustorul are nevoe să scie că la o viitore cum- 

părare de mariă va găsi pe fabricant supus aceleiași 

legi. | 
Importanța, necesitatea stabilităței unui tarif, nu se 

pote dar discuta. | | 

Ca să admitem însă acestă stabilitate ce aţi alcătuit, 

putem noi dice ca onor d. Balș, că nu este alt sistem 

de cât acela al încheiărei de convenţiuni ? 

Să fie 6re adevărat că o eră, păstrându'și cu desă- 
A . 

verşire independența ei economică, păstrându'şi tariful 

ei neștirbit, este condamnată prin acesta chiar să nu 

mai aibă relațiuni statornice și precise cu cele-talte țări ? 

Invederat că nu, și pentru dovedirea greșelei unei 

asemenea proposițiuni nu ași avea de cât să fac apel 

de la d. Balş la d. Al. Lahovari, care ne-a spus lămu- 

rit că tariful se pote păstra autonom, și în același timp 

pot trăi și relațiunile n6stre economice. Cum se pote 

dar resolva acestă cestiune de stabilitate? Prin o lege? 

Ea nu se pâte resolva printr'o lege a ţărei nâstre, printr'o 

hotărtre unilaterală care ar stabili spre pildă că acest 

tarif va r&mâne neschimbat timp de 5 sai 10 ani. In- 

tradevăr, nu există în ţsră la noi legi neschimbătore
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în afară de Constituţiune, nu avem legi ordinare cari 
să nu fie supuse modificărei Corpurilor legiuitâre. Când 
d-vostră, majoritatea, din propria, d-vostră iniţiativă sau 
în urma, unei propuneri a guvernului, ați lua hotărirea 
să păstraţi acest tarif neatins 10 ani, nu aţi tace în 
realitațe nimic, dacă nu o călcare a Constituţiunei, care 
vă opresce de a lega, inițiativa și dreptul întreg de a - 
legifera al viitârelor Adunări și al Camerei aceștia chiar. 

MB întreb dar, nu este 6re nici un mijloc de a' da 
stabilitate acestui tarif? Eu cred, d-lor, că da, și mijlo- 
cul pe care 1 cred aplicabil este coprins în amendamen- 
tul ce voii avea ondre să propun la art. 2 al proiectului 
de lege. 

Până să ajungem însă la coprinsul acestui amenda- 
ment să mi dați voe, cercetând însuşi proiectul presentat 
de guvern, să arăt consecinţele sistemului economic ce 
ni se propune, sistem care va schimba dintro di în 
alta relațiunile nâstre cu diferitele state cu cari avem 
relațiuni de comercii. 

Ce dice art. 2? Acest articol ne spune că:. 
«Guvernul este autorisat a aplica suprataxa sau re- 

gimul prohibițiunei pentru tot sai parte din mărfurile 
originare sau naturalisate ale ţărilor cari aplică sai ar 
aplica suprataxe saă regimul prohibițiunei mărturilor ro- 
mâne.» 

Cu alte cuvinte, proiectul de lege ne cere să dăm 
guvernului dreptul să aplice suprataxe atunci când el 
nu va obţine de la cele-alte țări de cât tariful lor ge- 
neral. 

Acest lucru, d-lor, nu se pâte contesta, şi vă măr- 

turisesc că, de şi văd Gre-cari semne de protestare pe 
banca ministerială, nu pot admite nici o tăgăduială ; aci
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este scris negru pe alb: «acelor ţări cari ar aplica, su- 

prataxe sai regimul prohibiţiunei mărfurilor române.» 

D. Al. Lahovari: Nu pste fi alt-fel. 

D. A. Djuvara: M8 voii folosi, d-lor, de mărturi- 

sirea onor. d. Al. Lahovari pentru ca să nu insist mai 

mult, şi voit pune acum guvernului două întrebări: mai 

întâii, ce este tariful nostru? Al doilea, ce sunt tari- 

tele în schimbul cărora noi acordăm tariful ce am votat? 

Tariful nostru este un tarif minimal; nu numai pen- 

tru că nici o taxă din el nu se pote știrbi fără a pune 

în primejdie situațiunea economică a producătorilor ro- 

mâni, dar mai ales pentru că am declarat cu toţii că 

nu-l vom mai coborî şi că, prin urmare, acest tarif 

va r&mâne cel mai scădut tarif pe care ţâra nâstră, își 

propune să-l aibă. M& întorc dar către domnul ministru 

de finance şi-l întreb: este acesta sau nu un tarif 

minimal? Camera consimte săl mai scadă în ceva? 

Insist şi rog pe d. ministru să 'mi r&spundă: i-ar fi 

_d-sâle cu putinţă să scadă acest tarif? Ar îndrăsui să 

o facă? Nu. Prin urmare, acest tarif, cel mai scădut 

pe care 'l avem, este un tarif de favore, este un tarif 

minimal pe care noi | vom acorda celor-alte țări. 

Am arătat, d-lor deputaţi, ce dăm noi; a venit mo- 

mentul să ne întrebăm ce ni se făgăduesce, ce ni se 

va da. 

Ce obţinem noi, după proiectul d-vâstră de lege, de 

la cele-l-alte ţări ? Obţinem şi noi regimul cel mai scă- 

dut, tariful minimal pe care acele ţări îl aă, sai nu ni 

se: dă în schimb de cât tariful lor maximal? 
Ei bine, noi nu obținem de cât tariful maximal. In 

adevăr, când d-vâstră aţi mers cu gândul numai la re- 

gimul economic al Franciei, d-vâstră aţi perduţ din
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vedere sai aţi tăcut regimul celor mai multe state din 

Europa. Aceste state ai un întreit regim economic: 

ele ai un tarif general, un regim convenţional, bine 

înțeles, sub acest tarif, şi pe lângă tote acestea, ai şi. 

dreptul de a majorisa, taxele tarifului lor general. 

Va să dică, când d-vâstră ne declarați că daţi tari- 

ful nostru minimal în schimbul tarifului general al celor 

l-alte ţări, d-vâstră obţineţi un tarif pe care cele-l-alte 

țări îl fac ast-fel cum am constatat cu toţii că sa făcut 

tariful de la 1886, adică în scopul de a trata conven- 
țiuni prin mijlocirea lui; cu alte cuvinte, un tarif în 

care sa păstrat o margine mare de tocmâlă, de scă- 

dere, pentru ca să se pâtă ajunge la adevăratul regim 

vamal al ţărei, la tariful minimal convenţional. 

Ei bine, d-lor, când d-vostră daţi tariful nostru mi- 

nimal în schimbul unui tarif maximal, d-vâstră nesoco- 

tiți cu desăvârșire interesele economice ale acestei țări, 

(Aplause). 

Citaţi-mi o ţeră, una singură care să fi cedat tariful 

ei minimal contra unui tarif maximal, şi atunci vă voii 

urma. (Aplause). Francia care a preconisat acest sistem 

al tarifului maximal și minimal, Francia nu și-a spus 

încă cuvintul ei, și nu sunteți d-vostră autorisaţi să qi- 

ceți că Francia, în virtutea tarifului ei minimal, va cere 

tariful general al celor-l-alte țăi. Ei sunt din contra 

autorisat, să dic: Francia nu va procede ast-fel, și toți 

cari 'și-aii dat ostenlă -—eiă 'mi-am dato — să citâscă 

desbaterile din Camera francesă, ai putut să vadă că 

acâstă cestiune sa pus, dar i-sa dat răspunsul pe care 

vi-l recomand și eu: în schimbul tarifului minimal noi 

cerem regimul clausei naţiunei celei mai favorisate, a-
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dică tariful minimal al ţărei cu care întreţinem relațiuni 

de comerciă. | 
D-lor, am arătat dintrun punct de privire general 

resultatul politicei economice ce voiți să inauguraţi; dar 

simt nevoia să adâncesc mai mult cestiunea şi să pre- 

cisez mai des&verşit înţelesul sistemului ce ne propuneţi. 

Ași voi ca onor. Adunare să şi dea bine s6ma cui va 

folosi acest sistem, pentru care Stat se acordă un re- 

gim economic favorabil și în dauna, căror alte State se 

modifică actualul nostru schimb internaţional. 

In fața politicei economice ce ni se propune, stă în- 

tradevăr o mare răspundere; aşi voi ca şi răspunderea 

să fie dată celor ce o merită. 

Şi fiind-că onor. d. Lahovari a dis: iată un regim 
economic bun adoptat de trei guverne conservatâre, îl 

întreb: primesce d-sa pentru tote guvernele conserva- 

târe răspunderea urmărilor acestui sistem ? Se face d-sa 

solidar cu acestă idee a cedărei tarifului nostru mini- 

mal contra unui tarif general ridicat ? Dacă se face so- 

lidar, acesta îl privesce pe d-sa și partidul căruia apar- 

ține; ţin însă să declar, fiind-că am luat parte la lu- 

crările comisiunilor și a comitetului delegaților, că. ei 

nu mă fac solidar cu urmările regimului economic ce 

voiţi să inauguraţi. D. Lahovari însă este rău pus în 

cestiune; nu este d-sa autorul acestui sistem; altuia 

incumbă răspunderea direcţiunei economice ce combat, 

și regret că, adevăratul autor nu se găsesce astădi în 

sînul acestei Adunări pentru ca săși apere politica şi 

săşi sprijine sistemul, acest sistem care omâră nădej- 

dea unei emancipări economice în câsul acesta pe care 

țera, îl așteptă de atâtţa vreme şi pentru care a suferit 

atât de mult. | >
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D-lor, presupuneţi că aţi votat deja aplicarea tarifu- 

lui nostru minimal și întrebaţi-vă ce efect internaţional 

va avea, acordarea acestui tarii la tote statele. fără de- 

osebire ? | 
Să cercetăm puţin. Noi am făcut un tarif care după 

cum vam arătat de-unădi pe suma de peste 200 mi- 

lione la import a rădicat taxele asupra regimului nostru 

vamal trecut; prin urmare, de îndată ce vom aplica 

noul îarif, este învederat că pentru tote ţările acelea, 

cari avei convențiuni cu noi am făcut o ridicare de 

taxe asupra aprope a unanimităței articolelor ce ne tri- 

meteaui. Este :însă o țeră pentru care noi nam făcut 

nici o ridicare de taxă; o ţeră care nu avea conven- 

ţiune de comerciă cu noi, o ţeră cu care ne aflăm în 

resbel vamal de mai bine de cinci ani, şi tocmai ace- 

stei țări noi acordăm tariful nostru minimal, tariful no- 

stru cu taxe scădute pentru tote articolele ce ne trimite, 

pentru tote mărturile cu cari este gafa să ne inunde. 

Acâstă ţeră, aţi numito cu toţii: este monarchia austro- 
ungară. (Aplause prelungite). | 

Aci stă totă taina sistemului economic ce ni-se pro- 
pune: pe când apărarea nâstră economică cresce, se 
încordeză faţă cu tote statele cu cari avem legături de 
prietenie comercială, apărarea nâstră ecenomică, scade, 
se slăbesce, dispare față cu monarchia, vecină câre ne-a 
provocat cu atâta trufie și care a întreţinut cu atâta 
tenacitate r&sboiul vamal în care ne găsim. 

Ast-fel că adineaori când onor. d. Lahovari dicea că 
punând în aplicare tariful ce aţi votat și acordându-l 
la tote țările, regimul actual a închis 10 uși,— cele 10 
uși prin cari ne veniai mărfurile ce concura industria 
nostră națională, — d. Lahovari făcea o greșală: da, aţi 

do
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închis 9 uşi, dar aţi deschis una și aţi deschis tocmai 

uşa, aceea prin care intră primejdia, economică în ţeră, 

usa, bine încuiată, bine fericată, ușa la care trebuia, sen- 

tinele neclinţite, să apăraţi independența n6stră econo- 

mică pentru multă vreme încă! (Aplause). 

D-lor, voiţi să vă daţi socotela despre efectele neno- 

rocite ale sistemului ce propovăduiți ? 

Să nu vorbim noi, căci noi putem fi bănuiţi; să lă- 

săm pe înșiși vecinii noştrii să vorbescă, ei ne vor da, 

lecţiuni și ne vor indica singuri calea pe care trebue 

să purcedem. | | | 

Intr'adevăr, d'abia acest tarif fusese alcătuit şi depus, 

şi de îndată la vestea (cum și de unde sa răspândit 

acestă, scire)? de îndată, qic, la vestea că tarilul nostru 

va fi aplicat de o potrivă la tote țările, răspunde un 

strigăt de ușurare şi de bucurie în monarhia vecină, 

O telegramă de la 2 Iunie din Viena ne spune că: 

«O circulară a ministrului comerciului informeză ca- 

merile de comerciu că noul tarif general român punând 

capăt văsboiuhă vamal dintre România și Austro-Ungaria 

și supunând mărfurile aistro-maghiare aceluiași regim ca 

pe acelea a celor-alte State...» 

Alte telegrame confirmă vestea şi ne spun deslușii că: 

«Cu intrarea în vigore a noului tarif general român, 

care se va aplica la tote Statele, înceteză de fapt răs- 

- boiul. de tarife care exista de la 1996 între - Austro-Un- 

garia şi România; și precum introducerea, acestui tarif 
va face să cadă tote măsurile de excepţiune luate de 

România, în special în potriva mărturilor austro-ungare.» 

Iar mai departe — ciudată și nenorocită coincidență — 

ministrul de comerciu al Ungariei qice același lucru pe 

care "1 spune și ministrul de finance al României;
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Că în schimbul tarifului nostru minimal, care va face 
ca «Austro-Ungaria, să se găs6scă pe un picior de ega- 
litate cu cele-lalte State,» monarhia vecină, din partea, 

sa, «va suprima t6te disposițiunile particulare și agra- 
vanie ale regimului săi vamal.» 

Care regim vamal ? Tariful general ? 

In casul acesta vedeţi, d-lor, lucrul este învederat: 

interesele n6stre economice sunt jertfite ; în urma unui 

r&sboit vamal atât de lung și grei noi am capitulat; 
noi, iar vecinii noştrii Ungurii at bine-voit numai să 

primâscă capitularea nâstră,| 

Dar, ne va dice d. ministru de finance, noi nu acor- 

dăm acest tarif al nostru de cât provisoriti, pentru mo- 

ment, şi vom cere ca mai târzii guvernul austro-ungar 

să ne dea în schimbul acestui tarif un regim de avan- 
tagii vădite. Mai întâiu, o asemenea. declaraţiune a d-lui - 
ministru de finance este încă așteptată, căci d-sa n'a 
făcuto până acum; apoi cred că este greşit un ase- 
menea calcul; guvernul intrat pe calea, concesiunilor cu 

greu se va opri. Şi dacă voiţi să vă dați sema de chi- 

pul cum vecinii noștri primesc acordarea tarifului nostru, 
nu aveți de cât să “i ascultați. i 

E nu cred că tariful ce am votat este definitiv; în 
schimbul acestui tarif vecinii noştri nu voesce să ne dea 
nimic; ei aşteptă şi alte concesiuni mai însemnate, mai 
omoritore pentru puterile n6stre productive. Austro- Un- 
garii întradevăr, ne dic: 

Numai pe Basa acestui noă tarif general România va 
începe negociări cu cele alte state dar şi cu Austro- Ungaria 
pentru, încheiarea de tratate de comerciă.» 

Mi pare că mai lămurit de cât așa nici nu se pote 
vorbi !



  

D-lor, să nu credeţi d-vâstre că acest prim pas veți 

putea săl recăpătați mai târdiu; în cestiuni internaţio- 

nale pasul cel dintâiu costă amar şi atunci când ai 

înaintat nu poți să te mai reîntorci după voie. 

Când veți dice monarchiei austro-ungare: “ţi-am dat 

tariful general, dăm acum ceva în schimb, veți primi 

acest răspuns: 'mi-aţi dai tariful general, lam primit ; 

dar dacă "ni cereți alt-ceva de cât tariful general, atunci 

cer să mi-se facă noui concesiuni! (Aplause). 
Cu prilegiul discuţiunii pentru aplicarea, tarifului nos- 

tru sa vorbit pe lângă politică economică şi politică 

exteridră ; voi reveni. negreșit asupra cestiunei, fiind-că. 

nu pot lăsa, să trecă nediscutată opiniunea onor. d. Balș, 

care a afirmat că ţera nâstră nu pâte fi independentă, 

nică politicesce, nici econaomicesce. De o cam dată însă 

ași ruga onor, Adunare să nu urmeze pe nimeni pe pri- 

porul unei confundări a politicei nostre din afară cu 

politica economică. Dacă voiţi întradevăr să vă daţi 

semă de pericolul unei asemenea coprinderi a proble- 

mului economic în cestiunea politicei exteriore, nu aveți 

de cât să observați cu câtă insistență Austro-Ungarii 

“vor să, confunde aceste două cestiuni. 

Dintr'acest punct de privire nimic mai curios de cât 

„presiunea morală pe care monarchia vecină încercă să 

o exerciţe asupra n6stră, slujindu-se de numele Germa- 

niei. Până la ce punct Austro-Ungaria este autorisată, 

să se servescă de prestigiul Imperiului german, ca, de 

un semn de presiune față cu noi, vă las să hotărâți 

d-vâstre; ei unul nu pot crede că un stat atât de pu- 

ternic și care urmăresce un ţel de civilisaţiune atât de 

sus pus, va ajuta, monarchia vecină în întreprinderi e-. 

conomice atât de îndrăsnețe față cu noi. >
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In tot casul, iată ce citesc în telegramele de cari 

vam vorbit deja: 

«n cea, ce privesce negociările comerciale cu Româ- 

nia, ca şi cu cele-alte țări, Austro-Ungaria va lucra de 

acord cu Germania.» 

lar în circulara chiar a ministrului de comerciii ci- 

tesc textual: 

«Nu se pote încă prevede avantagiile pe cari Ro- 

mânia ni le va putea oferi nouă și Germaniei care coo- 

pereză cu noi...» 

D-lor, eă nu am nevoe, cred, să fac declaraţiuni în 

ceea ce privesce politica exteridră; nu am nevoe să 

previn pe aceia ce mă ascultă pentru ca să nu se con- 

funde atunci când vin de la mine cestiunile economice 

cu cestiunile politice şi să se înșele asupra ţelului a- 

devărat ce urmăresc acum. Ei am declarat de mult 

că orientarea politicei nâstre din afară către puteriie 

Occidentului nu mai este propriu dis o politică exteridră, 

ci o politică adevărat naţională. Și când dic acesta, nu 

spun ceva nouă, căci eu sunt un fidel, iar nu un pocăit 

al acestei direcțiuni. Și dacă am vorbit aci de orien- 

tarea poliţicei nâstre exteridre, am făcuto mai mult 

pentru ca să afirm că nimic nu p6te compromite ma 

mult în spiritul națiunei române direcțiunea occidentală 

a politicei nostre din afară de cât ideia că la spatele 

acestei politici sar putea ascunde veri un sacrificii eco- 

nomi care ar lovi în puterile de viață ale naţiunei 

române. | 

Trebue dar să ne obicinuim a nu mai amesteca, ces- 

tiunile politice cu cestiunile economice. Le-am ames- 

tecat la 1875; cu tote împrejurările ușurătâre pledate 

de d. Carp, şi discursul d-lui Al. Lahovari, care a voit
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să reabiliteze opera osândită de la 1875, scim cu toții 

că nu sa făcut bine. In adevăr, ori-care a putut fi cu- 

getarea politică care a împins Gmenii ce erai atunci 

la, cârmă să încheiă convențiunea comercială, acestă cu- 

getare a fost o greșală neiertată, căci în schimbul afir- 

mărei unei independenţe pe care nu am câştigato prin 

convenţiunea de la 1816, ci am cucerito la Griviţa și 

la Smârdan, în schimbul acestei așa dise independențe 

politice, noi am dat jertfă întrega cestiune economică! 

(Aplause). 

Istoria tuturor poporelor ne dovedesce că atunci când 

cu prilegiul politicei din afară se desbate și cestiunea, 

economică, cea din urmă slujesce de plată celei diîn- 

tâiu; ast-fel a fost la 1876; ast-fel a fost la 1810; și 

daca, astădi Francia, deplânge consecințele articolului 11 

al tratatului de Franctort, causa este că a fost îngenu- 

chiată politicesce şi silită să facă acesta. D. Lahovari 

dicea: consecințele convențiunei de la 1816 vă privesc 

pe d-vâstră, pe liberali! Erore, d-le Lahovari; aceste 

consecinţe privesc țâra întregă, şi fiind-că nu ați fost 

la, discuţiunea, generală a acestui tarif, să-mi daţi voe 

să vă amintesc ceia-ce am dis atunci. Eă în raportul 

mei, când am vorbit de convenţiunea de la 1816, am 

căutat să trag 6re-cari conclusiuni din istoria, acestei 

țări, şi am făcuto pentru luminarea tuturor întru apă- 

rarea, intereselor n6stre economice actuale; n'am credut 

că se vor găsi 6meni politici cari să pună vanitatea lor 

de a, nu fi greşit nici odată dasupra ambiţiunei lor de 

a face în tot-dauna mai bine. (Aplause). 

D-lor, aţi văqut că nu este bine să confundăm ces- 

tiunea politicei din afară cu problemul curat economic 

al unei țări, şi aţi putut constata, .ați putut pătronde
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urmările unei asemenea direcțiuni; "mi rămâne, pentru 
ca dovada, să fie deplină şi pentru ca o lumină com-: 
plectă să pună în evidență aceste adevăruri, 'mi rămâne 
dic, să vă. arăt aceea ce fac țările puternic constituite, 
națiunile robuste și vrednice cari vor să- -Și asigure me- 
nirea lor în viitor. 

D-lor, cum se apără acele ţări? D-vâstră o sciți destul 
de bine; dacă o amintesc aci este mai mult pentru ca 
să ilustrez o serie de adevăruri, fără a avea preten- 
țiunea -să vă arăt ceva noi. Priviţi Austria și Germania, 
două ţări ale căror destine politice. sunt legate așa de 
strîns. Fă bine, nu este un secret pentru nimeni că, aceste 
două ţări, cu totă comunitatea de interese politice ce 
există între dinsele, ai stat pâte 10 ani în resbel eco- 
nomic; ele sunt în resbel economic până acum, căci 
tratatul lor care statornicesce viitrele relațiuni econo- 
mice nu este cunoscut încă până acum. Ei bine, starea 
de resbel vamal din trecut împedicat'a 6re aceste prie- 
tenescă și permanente relaţiuni politice? Nici de cum. 

Voiţi însă să împingem cercetarea acestui problem şi 
mai departe? Uitaţi-vă la dualismul Imperului austro-un- 
gar; vedeți şi înţelegeți de sigur procesul care se petrece 
acolo? Aveţi de o parte Ungaria, care ar trebui să ne 
serve de . exemplu în ceea ce privesce apărarea. inte- 
reselor s6le economice; de partea cea-Taltă aveți Aus- 
tria — țâra cuceririlor unei dibace diplomaţii —; nu ve- 
deţi cu tâte acestea energia cu care Ungaria luptă în 
contra Austriei? Observaţi aceea ce a făcut Ungaria 
pentru emanciparea economică de sub egemonia aus- 
triacă : r&scumpărarea drumurilor de fier, Adria un- 
gară pusă în fața Lloydului austriac, desființarea. por- 
turilor france, votul hotăritor în fixarea condițiunilor
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de încheere pentru convenţiunile de comerciu; totul, 

estotul, până şi tariful drumurilor de fier al ministrului 

Baross, totul vă va, încredința, că economicesce nu nu- 

mai că nu există nici o legătură între Ungaria şi Aus- 

tria, dar că din potrivă este o vrăjmășie care pe teren 

economic muncesce aceste ţări, vrăjmăşie susținută de 

toți patrioții pentru ridicarea, naţionalităței şi a nemu- 

lui lor. 

Ei bine, d-lor, nu am dreptul să bănuec sinceritatea 

nimănui, nu pot să învinuese pe nimenică ar lipsi pa- 

triotismului ; pot însă dice că omul cât de luminat, cât 

de patriot să fie, a putut întrun moment 6re-care să 

greșescă. Aţi putut să greșiți, şi întradevăr aţi greșit în 

1816, când aţi subordonat problemul nostru economic 

unei cestiuni politice ; dar vE întreb, în momentul în 

care ne găsim, mai pote fi iertat cui-va să comită ase- 

menea, greşeli? Experienţa trecutului, aspra lecţiune 

pe care ne-ai dato evenimentele, nu trebue 6re să ne 

călSuzescă pașii ? Inţeleg ca alte ţări cari strebat crize 

durerse; înţeleg ca Bulgaria, a cărei independenţă de 

fapt afirmată dar nerecunoscută încă ; înțeleg ca Bulgaria, 

care trebue să facă sacrificii pentru ca să-și asigure 

locul ei sub sorele cald și fecund al libertăţei; înțeleg 

ca ea, să plătâscă economesce favorurile politice. şi blân- 

dețea internațională ce i-se vinde atât de scump. 

Va veni o di când, de la sine stătătore, va împlini 

golurile ce este silită să facă acum; şi e îi trimit urări 

sincere de apropiată şi temeinică emancipare. 

Dar noi, în urma resbelului ce am făcut, în urma 

independinței dobândite cu atâtea jertfe ; noi cari suntem 

adi un Stat pentru a, cărei mărire muncesce o naţiune 

vrednică și robustă; noi, cari avem pe tronul țărei Re-



    

    
      

SILITE, 

(e ss: : UNI /Rițragă 

St nam 
gele cu minte şi glorios a cărui înirăgă” cugâtare este    
sporirea, strălucirei Corânei de oţel, noi nu putem să. _ 
ne plecăm grumajii sub nici o apăsare, nici să închi- 
năm menirea, n&mului nostru în faţa vre- unni alt n6m! 
(Aplause prelungite.) 

Noi, d-lor, trebue să ne apărăm şi politicesce şi e- 
conomicesce în contra ori-cărei egemonii. 

Adi nu mai pote fi vorba de situațiunea n6stră din 
trecut. 

Cu t6te acestea, vedeți cum vecinii noştri Unguri 
trateză națiunea nostră. 

La 1891, la 1 Februarie, o telegramă din Budapesta 
ne anunță că ministrul justiției în plină Cameră a de- 

clarat că «juridicţiunea consulară nu va mai avea o 

lungă durată; căci civilisațiunea europenă întindându- 

se, mai ales în România... rațiunea de a fi a tribuna- 

lelor consulare va înceta. Asemenea tribunale sunt pote 

trebuinci6se în Asia depărtată... unde supușii unguri ar: 

merge să întreprindă afaceri.» | 

Vedeţi, d-lor, că bunii noștri vecini merg până a 

ne pune alături cu naţiunile sălbatice din Asia şi pre- 

tind, în disprețul unui drept ce aa afirmat în tot-d'a- 

una şi vom sprijini ori-când, că regimul consular e- 

xistă încă la noi. 

Dar numai în circumstanţe de cari vam vorbit sa 

presentat acâstă cestiune? Sa mai presentat, în mo- 

mentul când, votându-se tariful autonom de la 1886, 

guvernul român a voit să trateze cu guvernul austriac. 

Atunci, în mijlocul unor proposiţiuni curat econo- 

mice, cestiunea capitulaţiunilor a fost invocată din noi. 

Sunt dator să aduce omagiele mele chipului demn cu 

care nu numai guvernul a tratat acestă cestiune, dar
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și vepausatul Mavrogheni, representantul nostru la 
Viena, 

Asupra observaţiunilor făcute de noi, comitele Kal- 
noky a declarat: «că este o neînțelegere regretabilă, că 
nici o dată guvernul imperial şi regesc nu sa gândit 
să rădice acâstă cestiune, și nici chiar să vorbâscă de. 
ea;» cu tote acestea, aţi vădut că cestiunea a fost ri- 
dicată, din noă! Nu putem, întradevăr, să înțelegem 
cum patima pote întratât să omore într'o națiune senti- 
mentul de dreptate și să facă pe Unguri, cari execută 
la ei sentințele nostre judecătoresci, să ne vorbâscă 

„de juridicţiune consulară! 
D-lor, 'mi am permis acâstă digresiune care ar avea 

aerul că nu intră în spiritul acestor desbateri, cu tote 
că ea face, după părerea mea, parte din desbateri; mi-am 
permis să rădic acâstă cestiune pentru ca să simţiți 
cum suntem tratați peste munți; și atunci când se vor- 
besce de demnitatea țărei, când ni se dice că noi nici 
politicesce, nică economicesce nu putem fi liberi, să pro- 
testați ca, un singur om, să nu lăsaţi să trecă în Camera 
română, ecoul unor cuvinte cari sunt pronunțate peste 
hotar numai de dușmanii noştri, de vrăjmașii acestei 
țări. (Aplause). | 

Stau nedomerit, d-lor, şi mă întreb, întreb guvernul, 
pentru ce am dat unei naţiuni cu care suntem în luptă 
economică, tariful nostru, fără nici un fel de profit pen- - 
tru noi? 

Oare numai pentru că am tost în resbel vamal și 
pentru că voim să facem. să înceteze acest resbel? Ți- 
nem noi semă de avantagiile enorme pe cari noi le 
dăm pe când acordăm acest tarif monarchiei vecine? 

>
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Ne gândim noi la situațiunea Austriei față cu ţera 

nâstră ? 

D-lor, mai întâiu de tote trebue să nu uităm că Au- 

stria este vecină cu noi. Asupra tuturor transporturilor 

ea are un beneficii enorm în comparațiune cu tote 

cele-alte ţări. Şi aci nu mai este vorba de beneficiile 

asupra transporturilor necesare unei anume industrii, 

beneficii restrînse, limitate, ci de beneficiile transpor- 

turilor unei țări întregi, care ori cât de minim ar fi 

asupra, unui singur articol, se însumeză întrun total 

enorm, dând ţărei vecine un monopol aprâpe sigur faţă, 

cu cele-alte ţări. | 

Este cunoscut în deobşte că industria Austriei este 

o industrie eftină, inferiâră industriei celor alte naţiuni. 

Ei bine, acestă industrie eftină nu credeţi că ca va 
putea, concura cu cea similiară de la noi? Dar dacă 

ați v&dut de la începutul discuţiunei tarilului şi până 

la sfîrşitul săi cerendu-se neîncetat ridicări de taxe, 

pricina a fost mai ales tâma concurenţei austro-ungare, 

concurență care ne-a sdrobit economicesce atunci. când 

la 1876 s'au lăsat porţile deschise, şi sa făcut să se 

rădice importul dintrun an întraltul de la cifra de 40 

mili6ne la cifra enormă de 180 milione. 

„Autorii convenţiunei de la 1876 nu primesc însă 

aceste cifre şi ați vădut d. A. Lahovari cu cât dispreţ 

le trata adinâori chiar. Dar nu primiţi suma de 40 mi- 

li6ne ca import al anului 1875; atunci spuneţi cât ad- 

miteţi? Să luăm cifra propusă de d. Iancovescu în 

jurnalul d-sele; în loc de 40 să punem 60 milione; 

ei bine, tot rămâne dintrun an într'altul o diferență care 

merge până la 180 milione, adică un import întreit. 

Ne vorbiați adin6ori de balanța de comerciu, onor. d-le



Lahovari, și o denunțaţi ca o eresie economică; ni- 
meni în acestă Cameră, întradevăr nu va sprijini o 
asemenea eresie economică. 

Dar nu veți găsi un singur economist în lume care 
să nu vă spună că atunci când în cifrele comerciului 
exterior sunt variațiuni atât de enorme, de sigur că re- 
sortul nu mai este la loc, că este un pericol în viața 
economică a acelei țări, 

D-lor, sciți forte bine că fie-care industrie se adreseză 
unui public special. Industriașul caută să cunâscă, ca, 
să dic așa, gustul, direcţiunea estetică a clienţilor ce 
trebue să satisfacă, a acelora ce trebue să consume 
marfa sa. | 

Puteţi Gre face o comparaţiune între avantagiile pe 
cari le are Austria, care se află Ia porţile nâstre, care 

pote face anchete persistente asupra pieţei nâstre de 
consumațiune și asupra deosebitelor întreprinderi de la 
no, și între cele-lalte ţări? 

Dacă mai ţinem socotelă că Austro-Ungaria are şi 
o populaţiune românescă cu aceleași deprinderi, cu a- 
celeași: gusturi ca, și consumatorii români de aci, înțe- 
legeți forte bnie că vecinii noştri nu numai că vor în- 
vinge concurența celor-lalle pop6re, dar vor încerca pâte 

să covârșescă din noii meseriile şi industriile n6stre mici 
cum le-am vădut după 1876, când sa aplicat nenoro-: 
cita convenţiune comercială de atunci. (Aplause). 

Cu privire la, cestiunea de gust vași ruga, d-lor, să 
ţineţi semă că, cu cât o industrie este mai înaintată cu 
atât severitatea în forme se arată din ce mai mult. 
Pentru ca însă să poţi aprecia arta simplă a, cărei splen- 
dore reiese din armonia liniilor, 'ţi trebue o educaţiune 
pe care, trebue să o mărturisim, partea cea mai nu:
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merosă a poporului român nu o are încă. Ei bine, a- 

vantagiul industriei austro-ungare resare şi aci; produ- 

sele întortociate ale acestei industrii nu fac întradevăr 

de cât să arunce pulbere în ochii consumatorului; dar 

eltine cum sunt, pot fi mai căutate de cât produsele 

trainice din cele-l-alte țări. 

D-lor, este un fapt în deobște cunoscut, că industria 

austro-ungară a fost creată anume pentru pieţele Orien- 

tului, și când d-vâstră daţi tariful minimal Austro-Un- 

gariei, nu faceți alt-ceva, de cât îi scăpaţi industria de 

la o morte sigură. (Aplause). 

Să presupunem însă, d-lor, că industria austro-un- 

gară nu ne pote tace nici un răi și să admitem că 

puţin ne importă de unde ne vin mărfurile. 

Aţi făcut un tarif pe care 1 credeți bun, care apără 

în contra tuturor industria nâstră, pe care trebue să-l 

dăm egal la tâte ţările; vă rămâne acum să vă între- 

baţi ce obţineţi în schimbul lui! Cine dice schimb, dice 

reciprocitate. 

Ei bine, vă întreb: 

Ce aţi obținut de la monarchia vecină? Ce conce- 

siuni va făcut? Ce umilire din trecut va șters? 

La 1880, monarhia austro-ungară a luat hotărirea 

de a pune România pe acelaşi picior ca și Rusia, iar 

la 1882 ne-a închis graniţele. De atunci ne-am adresat 

în zadar ca să obținem de la vecinii noștri o aplicare 

a legei de poliţie sanitară, nu voii dice mai dreptă, dar 

mai civilisată. Nu am primit însă nici un răspuns sa- 

tisfăcător. Monarhia a încheiat cu tote acestea conven- 

țiuni cu mai multe state: cu Serbia la 6 Maii 1880; 

cu Elveţia la 31 Martie 1883; cu Italia la 27 Decem- 

brie 1818, convenţiune reînoită la 7 Decembrie 1887
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și pe care Italia a semnato în aceeași Qi cu conven- 
țiunea de conierciu; însă noi am r&mas tot sub impe- 
riul legilor de la 1880 și 1882, legi cari hotărăsc că 
pesta, bovină este endemică la noi. Din nenorocire sciți, 
d-lor, bâlele de vite se decretâză la Pesta. Când dar, 
onor. d-le Lahovari, giceaţi adinsori, vorbind de urmă- 
rile convenţiunei de la 1876, că cei vinovaţi sunt aceia 
cari nu ai sciut să facă „să se respecte convenţiunea, 
erați nedrepți; nu sunt atâta, vinovaţi aceia cari nu pot 
resista unor presiuni exteridre atât de grele pentru a- 
plicarea legilor, ci mai ales aceia cari dai străinilor 
textele de legi. (Aplause). 

D-lor, este netăgăduit că. există o rivalitate în Orient 
între Austro-Ungaria și România, și ca să fit mai pre- 
cis, între Români și Unguri. Ori-cari ar fi legăturile n6- 
stre de prietenie cu statele din centrul Europei, legă- 
turi sincere și menite să permită desvoltarea, pacinică, 
a tutulor naţiunilor, Românii ait un interes superior ori- 
căror legături de politică extertoră, şi acest interes, care 
constitue idealul poporului român, plutesce de-asupra, 
evenimentelor politice şi ne ţine pururea, deştepţi și 
gata pentru apărarea, naţionalităţii nostre. (Aplause). 

Cum că prigonirea naţionalităței române este siste- 
matică în Imperiul austro-maghiar, acesta, n'am nevoie 
so dovedesc într'o cameră românâscă. (Aplause). 

Monarhia vecină urmăresce însă pretutindeni desvol- 
tarea, economică, la, care ţintim. Sciţi, d-lor, ce sati 
petrecut după ce am încheiat cu Serbia un mie con- 
iract pentru sare. A doua Qişsat îmbolnăvit vitele din 
Serbia de pestă-bovină. (Naritate). 

Și dacă n'am putut să încheiem un tratat de comer- 

Di =
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ciă cu Bulgaria este tot din causa influenței ce mo- 
narhia, are acolo. 

D-lor, cestiunea, aplicărei tarifului actual atinge dar 
de lorte aprope cestiunea, generală de propășire a ro- 
mânismului în Orient, şi când cestiunea se pune ast- 
fel ni se impune ca o datorie imperidsă să ne apărăm 
cu putere naționalitatea nostră, iar să nu ne speriăm 
de cea diîntâii umbră care se agită; Și să, cedăm la cea 
diîntâiii amenințare de r&sboiii vamal. Tot ast-fel am 
fost amenințați și la 1886; am fost însciințaţi că dacă 
vom intra în r&sboiui vamal cu Monarhia austro-ungară 
mortea nostră economică nu va, mai fi decât o cestiuna. 
de timp. România însă nu a ţinut socotâlă de aceste 
amenințări, ea sa apărat, a mers cu demnitate înainte, 
a pășit mai mândră decât în tot-d'a-una. (Aplause). Şi 
acei cari au suferit mai mult în r&sboiul vamal ce ni- 
sa declarat, ai fost, tâtă lumea, scie, vecinii noștri. 
(Aplause). 

Aţă vorbit, d-lor, de efectele pe cari convenţiunea, 
de la 1876 le-a avut. Dacă acestă convențiune nu ar 
fi avut altă urmare decât monopolisarea pieţei n6stre 
în mânile intermediariler ovrei trimişi din Austro-Un- 
garia și cari ai sfîrşit prin a pune mâna pe tot co- 
merciul român, contopind încetul cu încetul piața n6stră, 
şi vițiând deprinderile negoţului român, naveți decât 
să vă preumblați prin Bucuresci şi să vedeţi firmele 
intermediarilor evrei veniţi din tote mahalalele Vienei, 
pentru ca, să, înțelegeţi cât trebue să fim de prudenţi 
în relațiunile nâstre economice cu statul vecin. 

Sciii, negreșit, că printre apărătorii convenţiunei de 
la 1816 ai fost 6meni pe cari problemul invasiunei 
Evreilor i lăsa destul de reci, şi ar fi prea aspru din
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partea mea să citez cuvintele unui orator din Camera 
de la 1815, care a gis că dacă Evreii ne copleșese este 
că dinșii sunt muncitori și economi, pe când Românii 
sunt vițioși şi leneși. (Aplause). 

O voce: Cine? 
D. A. Djuvara: Nam nevoe să vă citez nici nu- 

mele oratorului, dar mai ales nu vă voii cita cuvintele 
sele; aceste cuvinte nu trebuesc să fie nici reproduse 
măcar în camera. românescă. (Aplause). 

Sa vorbit adinea-ori de independenţa politică şi de 
independența economică a acestei țări, și sa tăgăduit 
acestei țări putinţa de a le avea. Formă nouă, d-lor, 
a unor sentimente trecute, a unor sentimente de neîn- 
credere în sine. | 

Odinidră se dicea: «capul plecat de sabie nu e tăiat» 
sau încă: «Ţâra acesta este menită, să fie în veci sme- 
rită.» 

Aceste cuvinte nu pot însă să mai fie astădi de cât 
o amintire istorică, o amintire a vremei de umilire Și 
de cădere. Numai aceia cari nu sciu cât de sus pus 
este idealul românesc și la ce înălţimi stă rădicat țelul 
către care ţera n6stră pururea 'și îndrepteză privirile 
€i.... (Aplause). | 

Noi, d-lor, adânc convinși că viitorul puterilor nostre 
economice pote fi asigurat printr'o apărare sinceră şi 
temeinică a presentului, și încredători în menirea, pe care 
țera acesta o are, propunem în locul art. II din proec- 
tul guvernului următorul amendament, prin care cerem 
să lim trataţi, nu ca vasali ai Orientului, ci ca o na- 
țiune independentă, și economicesce și politicesce. 

„Iată, d-lor, coprinsul acestui amendament: 

W
U
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«Art. JL. Guvernul este ţinut a aplica, o suprataxă de 
la 30 la sută până la regimul prohibiţiunei mărfurilor 
sau produselor originare saii naturalisate ale ţărilor cari 
două luni după promulgarea presentei legi, ar continua 
să aplice mărfurilor române taxe mai ridicate de cât 
taxele cele mai favorisate ce se acordă produselor si- 
milare din statele cu cari acele ţări aii încheiate con- 
vențiuni comerciale, chiar cu acele dintre statele limi- 
trofe cu cari aă încheiate învoiri privitore la traficul 
de fruntarii. 

«Aceste suprataxe se vor putea aplica şi articolelor 
scutite de drepturi prin al&turatul tarif. 

Aceste învoiri încheiate cu statele străine se pot face 
pe un termen de 5 ani, cu începere de la data semnă- 
rei lor; în- nici un cas însă taxele din tariful general 
nu se vor putea scădea». 

Al. Diuvara, I. G. Lecca, C. 0. Dobrescu, G. D. Pa- 
ladi, D. Schileru, A. Stoienescu, N. P. Romanescu, G. 
Ștefănescu, D. Cesianu, N. Săveanu, G. A. Morţun, G. 
Uraică, Nicu N. Albu, E. Ghica, 1. G. Poenaru-Bordea, 

_D. Moruzi, I. Iancovescu, I. Oroveanu. 

Supunend acest amendament desbaterilor și votului 
d-vâstră, nădăjduesc, d-lor deputaţi, că în momente aţât 
de grele nu veți face din primirea lui o cestiune de 
majoritate și de minoritate, ci un act de neatârnare Și 
de apărare a intereselor, Ori-care ar fi însă resultatul 
votului d-vâstră, simt că et "mi-am împlinit datoria în- 
cercând să vă opresc încă de la început pe calea pe 
care sunteți atât de puternic solicitați să pășiţi. Oprin- 
"du-vă pe loc şi ridicându-vă cugetarea către interesele 
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permanente ale acestei ţări, veți asigura independinţa 

ei economică; mergând înainte pe drumul ce vi-se des- 
chide, o veţi împinge către perspective din ce în ce 

mai triste, către un traii din ce în ce mai umilit și 

mai grei. 

D-lor, evenimentele se vor însărcina în viitor să ne 

dea. dreptate sait să ne desmintă cu asprime; eii sunt 

însă atât de pătruns de adevărul ceam căutat să des- 

volt înaintea d-vostră, în cât fac din votarea amenda- 

tului ce am avut ondre să vă propun o condiţiune ab- 

solută, pentru a fi solidar cu urmările aplicaţiunei tari- 

fului ce aţi votat. (Aplause prelungite). 

(1) Amendamentul propus de d. A. Djuvara nu a putut fi respins, 
prin 74 bile contra 23, de cât după ce guvernul a făcut cestiune mi- 
nisterială din adoptarea lui. Totuşi, în urma discuțiunei provocate de 
d. A. Djuvara, guvernul a fost nevoit să modifice textul articolului ? 
al proectului de lege, care a fost votat, nu cum fusese presintat, (v. pag. 
15) ci în coprinderea următâre: «Guvernul este autorisat, în timpul 
absenței corpurilor legiuitâre şi sub reserva ratificărei lor ulteridre, a 
majora taxele chiar penă la proibiţiune pentru tot sei parte din măr- 
furile şi produsele originare scă naturalisate ale ţărilor cari aplică s6ăi 
a» aplica taxe exagerate seci regimul proibiţiunei mărfurilor şi proda- 
selor române.» > 

-



RAPORT 
PRESINTAT IN NUMELE COMITETULUI DELEGAȚILOR 

ASUPRA 

TARIFULUI GENERAL AL DREPTURILOR DE VAMA 
(Ședința Adunării Deputaţilor de la 13 Iunie 1891) 

  

Domnilor Deputaţi, 

Secţiunile d-vâstre luând în cercetare proiectul tari- 
fuluă general al drepturilor de vamă, ai delegat; câte un 
coleg al nostru pentru fie-care secţiune și în chipul ur- 
mător': | 

Secţiunea 1 pe D. Oroveanu Iosef, 
« II « « Cesianu Const, 
« III « « Carp Petre, 

« IV « « Lahovari Alexandru, 
« V « « Djuvara Alexandru, 
« VI « « Em. Protopopescu-Pake, 
« VII « « Ressu Const, 

Delegații, formându-se în comitet, ai ales președinte 
pe d. Em. Palke-Protopopescu, şi, în urma, propunerei 

"prealabile a d-lui P. Carp de a se desemna de îndată 
raportorul general al tarifului, pentru ca să, potă ţine
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semă de modificările ce comitetul ar introduce în eco- 

nomia generală a proiectului, au ales pe subsemnatul. 

Am socotit că aș lipsi de la o adevărată datorie daca, 

odată cu schimbările propuse de comitetul delegaților 

la proieciul presintat de onor. d. ministru de finance, 

nu ași căuta să cercetez în acest raport atât situațiu- 

nea economică din trecut și chipul cum proiectul de 

tarif a fost elaborat, cât și observațiunile de o ordine 

mai generală ce acestă importantă lucrare face să se 

nască negreșit în spiritul fie-cărui din noi. 

In ori-ce direcţiune de activitate 'și va întârce cine- 
va privirile, se va convinge lesne că viitorul nasce din 

trecut. Printr'o seriaţiune infinită de împrejurări, starea, 

de astădi stă în legătură cu starea din ajun, și ar [i 

cu neputinţă să se iea vre-o hotărire înţeleptă asupra 

direcţiunei ce trebuesce dată unei activităţi sociale, fără 

o cunoscință seri6să a condiţiunilor ei de vieță în trecut. 

Acest adevăr privitor la ori-ce direcţiune de propăşire 

se învederâză mai ales când este vorba de starea eco- 

nomică a unui popor, stare de care stati legate tote 

interesele, tote nădejdile, tot viitorul traiului săit, 

__O ochire “dar, fie cât de repede, asupra trecutului 

nostru economic, nu se pâte înlătura dintrun studii, 

ca acela ce trebue să întreprindem. în momentul când 

suntem chemaţi a hotări sitemul generâl economic al 

Romăniei. 

- Vechea, organisare a, regimului nostru economic, din 

punctul de vedere vamal, nu putea avea alt caracter de 

'câi pe acela al instituțiunilor generale din acele vremuri, 

instituțiuni cu totul începătre, isvorite din trecutul isto- 

ric al poporuui nostru şi din obiceiurile orientale cari, 

încetul cu încetul, cotropiseră traiul român, -
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Până la regulamentul organic, așa disa «vamă»(1) se 
lua de la vingările făcute înlăuntrul ţărei, prin terguri, 
bâlciuri, orașe și sate, — percepându se adesea chiar în 
profitul proprietarilor pe moşiile lor — în virtutea, vechilor 
privilegiuri de cari se bucurai multe familii boeresci, 

Regulamentul organic, întemeind serviciul vămilor în 
Țâra românâscă, aruncă, s&mînța, nu numai a principiilor 
de fiscalitate proprii acestei instituţiuni, dar și (vedi 
art. 154, 160 şi 174—176) acelea ale unei pricepute 
economii de Stat, prevădând încă de atunci casuri de pro- 
hibiţiune și de scutire de drepturi «în scopul de a se 
ocroti și încuragia industria. naţională.» 

Ca în tâte țările către începutul evoluţiunei lor spre 
starea de State moderne, venitul vămilor a fost în Ro- 
mânia, arendat întreprinderei private, sistem care ne- 
greşit a produs și la noi, ca pretutindeni, urtcisele lui 
efecte. De la 1859 numai se cugetă serios la adminis- 
trarea vămilor de către Stat şi în comptul să. 

Ar fi cu totul obositor să intru în amănuntele trans- 
formărilor treptate prin care regimul vămilor a, trecut 
la noi, pentru ca să ajungă de la tarifarea impusă ad- 
valorem la, acea, mixtă, potrivit trebuințelor, iar de la 
taxa de import de 5%, la acea de 7+/, % în 1866, de 
la taxa, de export coborită întâiă la 2%/, la, acea de 1%/ 
în 1868. 

De la 1868, întradevăr, începe o lucrare mai seri6să 
în privința, tarifului vamal; se cere colaborarea câtor-va, | 
delegaţi ai camerilor de comercii, dar vicisiudinile a- 
cestei lucrări sunt atât de numerâse, că regimul vamal, 
până la 1874, este schimbat aprâpe în fie-care an. 

  

(1) Vedi Buletinul legiuirilor financiare, vol. 1, direcţiunea vămilor, 
timbrului şi înregistrărei, 1882,



70 

La 11 Maiu 1874 se presintă, în fine, întâiul pro- 

iect de reorganisare și la 5 Iunie 184 se și promulgă 

«Legea generală a vămilor.» Lista obiectelor scutite de 

taxe la importaţiune, alcătuită la 1866, fu revisuită cu 

o preocupare mai v&dită a protecțiunei produselor romă- 

nesci, prohibindu-se unele materii prime, precum sdren- 

țele, pentru ca fabricaţiunea hârtiei să iea o desvoltare 

îmbucurătore în ţeră. 

Aceâstă lucrare fu însă reluată în cercetare puțin timp 

dupa acea şi numai la 1876 se putu promulga tarifa 

generală. In Maiui 1876, consiliul de miniștri însă luase 

deja hotărîrea de a procede la schimbarea ratificaţiuni- 

lor convenţiunei de comercii încheiată de un an cu 

Austro-Ungaria, convenţiune care la 19 Iunie şi intră 

în vigore. | 

Modificările adânci pe cari acâstă convenţiune le in- 

troduse în regimul nostru economic, făcu pe cele-alte 

State să dorescă a trata cu guvernul român care, pen- 

tru a, nu supune provisorit mărfurile lor unui tratament 

relativamente grei, ceru Camerilor să le potă acorda 

tarifa convenţiunei cu Austria pentru un termen de 9 

luni, prelungit în urmă încă cu 9 şi apoi încă 3 luni, 

până ce, neputându-se nici atunci ajunge la o încheiare, 

se aplică tariful convenţional de la 8 Septembre 1877, 

majorat cu 15 o. 

În anii următori însă, treptat convenţiunile comerciale 

cu cele-alte State fură încheiate și intrară, în aplicaţiune. 

Din aceste câte-va observaţiuni se pâte lesne pricepe 

situațiunea, n6stră tarifară către anul 1875. Acâstă si- 

tuațiune era pe cât de nehotărită, pe atât și de nesi- 

gură. 

Momentul sa părut priincios 6menilor politici gari se
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aflau atuncl la cârma Statului, pentru ca să dea o do- 
vadă, despre dreptul ce aveam de a statua asupra ra- 
porturilor nostre economice, dovedind acest drept prin 
încheiarea chiar a unei convenţiuni comerciale cu unul 
din Statele cele mari ale Europei. 

Acestei cugetări se atribue origina, ideei de a trata 
cu Austro-Ungaria şi, în tot casul, sub influența deter- 
minantă a, acestei cestiuni de ordine politică, s'a votat 
convențiunea de la 1815, convențiune care a slujit de 
tip unei serii intregi de alle convenţiuni. 

Ar fi o erdre însă să se crâdă că convenţiunea de 
la 22 lunie 1815 sa votat numai şi mai ales pentru 
cugetarea politică — bună sai rea — de care am vorbit; 
convențiunea, acâsta sa votat mai ales în urma con- 
cesiunei formale ce sa facut României prin scutirea de 
ori-ce taxe la intrare a produselor solului român, a ce- 
realelor și a vitelor. Ast-fel, negreșit, România, sperând 
că, cel puţin exportul cerealelor şi vitelor nâstre va spori 
întrun mod simţitor, ast-fel, dic, numai România a primit 
convenţiunea de la 22 Iunie 1875, care, de altmintrelea, 
prevedea taxe cât se pote de coborite la intrarea, măr- 
furilor austro-ungare atât ca taxe fiscale, cât şi ca taxe 
așa dise protectâre pentru vre-o dece articole ce credem 
de nevoie atunci să oblăduim. | 

Ar fi de prisos, cred, să intru în cercetarea mai a- 
mănunțită a economiei acestei convenţiuni pe care toți 
o cunosc; mă mărginesc a nota dintrinsa numai acele 
trăsături caracteristice cari sunt neapărat trebuinciose 
pentru priceperea întregului nostru sistem convențional. 

La 1815, când noi am tratat cu monarchia vecină, 
neavând nici un sistem convenţional întrun trecut mai 
apropiat, nu putem da clausa naţiunei celei mai favo-
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risate ; a trebuit dar să ataşăm la convenţiunea ce am 

făcut un tarif coprinqând 600 de articole, tarif care 

devenea, pentru noi obligatoriu timp de 10 ani, și în 

schimbul acordărei căruia noi am obţinut clausa națiune 

celei mai favorisate, adică un regim variabil, fără temeit 

statornic și fără nici o garanţie pentru viitor, afară dor 

de câte-va articole acordate ca comerciu de fruntarie, 

printre cari cerealele, făinâsele, vitele, etc. Ast-fel, pe 

“când exportul austro-ungar era la noi asigurat printr'un 

anume tarif, exportul nostru în monarchia vecina r&- 

mânea. legat de tote schimbările ce se făceaii în regimul 

convențional al Austro-Ungariei. Acestă greșslă originală 

şi capitală a acestei convenţiuni tip, a produs cele mai 

funeste consecinţe și a fost, din nenorocire, perpetuată, 

în tâte convenţiunile încheiate ulterior. 

Cum că, consecinţele economice ale convenţiunei în- 

cheiată cu Austro-Ungaria au fost funeste pentru Ro- 

mânia, acesta, ne-o dovedesce pe deplin cea mai repede 

cercetare a datelor statistice. Pentru ca însă cifrele să 

vorbescă, este neapărat trebuincios să ne dăm s6mă 

exact de epoca când fie-care eveniment sa petrecut. 

Convenţiunea de comereiă cu Austro-Ungaria, de și 

votată de Senat încă de la 2 Iulie 1875, nu a vă&dut, 

schimbarea, ratificațiunilor ei de cât la 20 Maiu 1876, 

iar legea pentru aprobarea convențiunei fu promulgată 

la 26 Maiu. Potrivit dar art. 31 din convenţiune, dispo- 

sițiunile ei intrară în vigâre o lună după schimbarea, ra- 

tificărilor, adică la 19 Iunie 1876. Este absolut trebuin- 

cios să ţinem s6mă de acestă dată, care dovedesce că 

în anul 1876 convențiunea nu a fost iucrătăre de cât șese 

lună și Jumătate și nu putem, prin urmare, judeca ade- 

văratele ei efecte de cât 'în anul 1877. 3 
) 
-
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O simplă, inspecţiune a diagramelor şi tablourilor gra- 

fice publicate de ministerul de finance, ne conving de 

primejdia, unei deschideri aprope complectă a granițelor 

dintr'o di întralta. 

ÎImpoxtul austro-ungar în România, care la 1875 nu tre- 

cea peste 40.500.000 lei, se îndoiesce aprope în anul 1876 — 

de-și în acest an convențiunea nu a fost aplicată de cât 
șese luni — și, în fine, se ridică în 1877 la cifra înspăi-. 

mântătore de aprope 1850.000.000 lei. 

Urmările acestei greșeli economice sunt cunoscute; 

ele puteau de altminteri să fie prevădute până la un 

Gre-care punct. Inundarea, pieţei nâstre de mărfuzile unei 

țări vecine, în condițiuni de înlesnire ne mai pomenite, 

a surprins producțiunea n6stră naţională, răi pregă- 

tită pentru luptă și insuficient înzestrată, şi într'o scur- 

gere de vreme, care pentru popore însemnâză o clipă, 

ia tăiat încă de la început puterile de viaţă. 

Nu numai că începutul de industrie mai mare a fost 

desființat, dar şi meseriile ai fost adânc lovite și nu 

şi-au putut urma tristul lor traii de cât vădând cum: 

scade din di în di energia lor producătâre. Lovitura 

adusă meseriașilor români prin convenţiunea de la, 1875 

este, negreşit, una din paginele cele mai durerâse ale 

istoriei nostre economice. 

Aplicaţiunea convenţiunei de la 1815 a fost departe 

de a r&spunde literei ei. Monarchia vecină, la adăpostul 

unei clause usitată în tâte convențiunile, unei clause de 

poliție sanitară devenită «de stil», a oprit mai întâiă 

momentan şi în urmă definitiv trecerea, vitelor n6stre 

în imperiul austro-ungar. Schimbând sistemul de con- 

tumace sai carantină, în vigâre în momentul când noi 

am încheiat convențiunea de la 1875, întrun sistem de
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oprire absolută, de prohibiţiune, Austro-Ungaria, în dis- 

preţul. stipulaţiunilor convenţiunei, a, omorit cu încetul 

unul din isvorele de căpetenie ale bogăției nostre na- 

ţionale: crescerea, vitelor. 

Intradev&r, de la 1880 chiar, Austro-Ungaria pune 
România pe acelaşi picior cu Rusia, considerând'o ca 
țeră în care bla de vite este endemică; iar de la 1882 
închide cu desăvârşire granița, vitelor nostre. Contra 

acestei disposițiuni arbitrare a protestat țâra întregă, a 

protestat chiar discursul Cordnei din sesiunea acelui an. 

Urmările acestei măsuri sau simţit îndată; în Mol- 

dova de sus grajdurile și velnițele au început treptat 

să se desființeze; iar treptat în cea mai mare parte din 

județele Olteniei sa, stins negoțul atât de însemnat odi- 

niră al rimătorilor. i 

Din următorul tabloii se pote vedea cât de repede 

și de însemnată a fost scăderea exportului vitelor în 

Austro-Ungaria de la 1881 până la 1890: 

Anul 1876. . . . „ . . Lei 94.843.142 

a TIB... . . . , «28.640.614 

a 1878. . . . . . a 19.985.527 

a 1819... a a 15.134.146 

« 1880, . , . „ „ „ «10.109.295 

a 1881. ., , „ . „ « 15.231.229 

« 1882, ,. „ . . .  « 9.598.185 

a 1883. . . . „ „ , «10.315.085 

« 1884. . . , . . .  «  6.868851 

«1885, . e «9987428 
€ 1886... a 3.129.198 
CIT 1.696.127 
« 1888. . . . „ . . «1.469.991 

a 1889. 1.192.915
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lar în ceea-ce privesce vitele mari şi porcii, avem: 

Exportul vitelor mari. 

1881 ....... . . capete 17.601 
1889 . cc... 151 

Lazportul porcilor. 

1881 .. .. . . . . . capete 176.691 

1889 ....... a 10.194 

Aceste cilre vorbesc mai lămurit de cât ori-ce alte 
explicaţiuni. 

Nu am nevoe să insist aci asupra nedreptăţii cu care 
măsura de poliție sanitară a fost luată cu privire la 
era n6stră; acestă cestiune este îndestul de cunoscută 

tuturor și opiniunea publică a judecato de mult. 
Efectele economice .generale ale unei schimbări de 

regim atât de neașteptate, pot fi lesne pătrunse; o ţeră 

agricolă ca a nostră, care 'și vede dintro di într'alta 

desfacerea, vitelor sele oprită, nu pote de cât să simtă 

adânc o asemenea piedică; atât cei ce se îndeletniceaui 

cu crescerea vitelor, cât și negustorii exportatori, ai 

făcut toi ce le-a stat prin putință ca să covârșescă 

greutăţile; ei ai mers până a trămite pe căi dificile 

şi în depărtări mari vitele lor; dar în cele din urmă 

ei ai fost siliți să se mărturisescă învinşi. Intr'adevăr, 
de și în anii 1886 și 1887 sa încercat export de vite 

în Italia, şi sa trămis în cel dintâi an 9.000 capete, 

iar în cel dal douilea 9.944 capete, aceste încercări, 

- din nenorocire, nu ai avut urmări. 

Imprejurările cari aii întovărășit aplicaţiunea conven- 

țiunei de la 1875, ai avut o mare înriurire asupra
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direcțiunei spiritului public în România ; convențiunea 
de comerciă încheiată cu Austria, prin urmările ei, a 
desființat ori-ce încredere a opiniunei în regimul con- 
vențional şi a dat nascere unei reacțiuni puternice. De 
și guvernele române au încheiat și după 1875 conven- 
țiuni comerciale cu țările, străine, departe de a vedea, 
în ele omagiu adus spiritului care a dictat convenţiu- 
nea de la 22 Iunie 1875, nu trebue să privim închee- 
rea lor de cât ca un mijloc de apărare, bine sat răt 
chibzuit, în potriva efectelor desastrâse ce aplicaţiunea, 
mai ales a convențiunii cu Austro-Ungaria, a avut a- 
supra desvoltării economice a țărei nâstre. 

Tote convențiunile ce sai semnat, de la 1875, au 
fost mai cu sâmă alcătuite pentru a, desființa mono- 
polul ce mărfurile austro-ungare aveau de fapt pe pie- 
țele române. Aceste convenţiuni se pot coprinde în trei 
grupări deosebite, ast-fel clasate chronologicesce : gru- 
pul convenţiunilor cu clausa naţiunei celei mai favori- 
sate; grupul convenţiunilor cu clausa, naţiunei celei mai 
favorisate limitată, și iarăşi grupul convenţiunilor cu 
causa, naţiunei celei mai favorisate în de obște usitată,. 

I. Grupul convenţiunilor cu clausa națiunei 
celei mai favorisate. 

Acest grup coprinde următârele 6 convențiuni : 
1. Convenţiunea de la 15 Martie 1876, cu Rusia, 

expirată, la 21 Octombre 1886, fără tarif special anexat. 
2. Convenţiunea de la 14 Noembre 1817, cu Ger- 

mania, care va expira la 28 Iunie 1891; acsstă con- 
venţiune, înaintea revisuirei sele, avea un tarif de 81 
articole. >
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3. Convenţiunea de la 5 Aprilie 1880, cu Anglia, 
care va expira la 28 Iunie 1891; acestă convenţiune, 
înainţea revisuirei sele, avea un tarif special coprin- 
dend 26 articole. 

4. Convenţiunea, de la 23 Martie 1878, cu Iialia, 
expirând la 28 Iunie 1891, și având un tarif special 
de două articole. 

5. Convenţiunea de la 14 August 1880, cu Belgia, 
expirând la 28 Iunie 1891, și având un tarif special 
de două articole. „ 

6. Convenţiunea de la 17 lunie 1881, cu Olanda, 
expirând la 28 August 1892, fără tarif special. 

II. Grupul convențiunilor cu clausa națiunei 
celei mai favorisate limitată. 

Acest sistem de convenţiuni a luat nascere în u- 
mătorele împrejurări : 

Termenul expirării convențiunei austro-ungare fiind 
la 1886, și. România având încheiate convențiuni cu 
Anglia, și cu Germania încă până la 28 Iunie 1891, 
sa încercat ca, pe cale de noui negocieri, să se ob- 
țină de la aceste puteri de a, renunța la taxele de cari 
se bucurati în ceea ce se atingea de vre-o 20 articole 
cară interesati mai de aprâpe producţiunea, țărei n6stre, 

Convențiunea care a servit de tip acestui al douilea 
grup este : 

1. Convenţiunea de la 26 Maii 1886, încheiată cu 
Elveţia, și care va, expira la 28 Iunie 1891. Pe lângă 
dinsa se află anexat tabloul A, în care sunt coprinse 
articolele reservate, articole ce r&mâneaă supuse tari- 
fului general din 1885 şi al căror beneficii conven-



țional nu se acorda prin urmare Elveţiei (1); ast-fel, 
aci, clausa naţiunei celei mai favorisate se află limitată, 

Cum însă convențiunea singură cu Elveţia ar fi fost 
cu totul insuficientă pentru a garanta, interesele pro- 
ducţiunei nostre, de 6re-ce România era legată cu a- 
tâtea alte State cari obținuseră avantagii asupra arti- 
colelor reservate în tariful elveţian, guvernul a trebuit 
să se gândâscă la mijlocul prin care ar putea să în- 
ceteze efectul convenţiunilor din trecut, cu privire la, 
articolele ce voiam să protejăm, înainte chiar de expi- 
rarea acelor convenţiuni. 

Nu este rău să ne amintim, mai ales acum, că si- 
linţele guvernului român aii găsit un bine-voitor con- 
curs în guvernul Marek- Britanii, care a şi sfirşit, cel 
dîntâiă, prin a consimţi să revisuiască tariful conven- 
țiunei anglo-române de la 5 Aprilie 1$80. Ast-fel, Anglia 
renunță la tarificarea convenţională a petrolului brut Și 
rafinat, a, uleiului de șist, a sticlei, a cuielor de fer Şi 
sirmă, a tălpilor de piele, a şoşonilor, pălărielor de pâslă 
ordinară, primind în schimb avantagiele date de noi 
asupra unor articole de importaţiune fără mare interes 
pentru producătorii români. | 

2. Convenţiunea, încheiată la 5 Decembre 1886, cu 
Rusia, pentru a înlocui convențiunea ruso-română ex- 

(1) Daă la vale nomenclatura acestor articole, pentru a arăta ce a- 
nume industrii ţineam noi atunci să protejăm : făină de grâti și de 
secară, legume făin6se, paste făinâse, dise «de Italia», ceră brută, csră 
lucrată, săpunuri, afară de cele parfumate, luminări de stearină şi de 
spermanţet, piei tăbăcite ordinare, lucrări de piele ordinare, ţesături 
de lână ordinare, lucrări de pâslă ordinare, pânză ordinară ne înălbită, 
hârtie ordinară şi nedenumită, lemne de construcţiune, lucrări de lemn 
cu totul ordinare, lucrări de lemn ordinare, lucrări de lemn line, pe- 
troleii și ulei de şistă, >
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pirată la 21 Octombre 1886; în acestă convenţiune 
obținem avantagii pentru o serie de articole, dintre cari 
amintesc; făinele şi derivatele lor, lemnele şi industriele 
derivate, pieile, vitele, etc. 

3. Arangiamentul provisoriă încheiat cu Francia la 
17 Iunie 1886, prin care România obţine desfiinţarea 
taxei diferenţiale de 50%, ad valorem asupra tuturor 
măriurilor n6stre; în schimbul acestei desființări se dă 

* Franciei clausa naţiunei celei mai tavorisate, cu reserva 
însă a articolelor coprinse în tabloul A din convenţiunea 
româno-elvețiană, minus, cu tâte acestea, luminârile de 
stearină şi spermanțţet, la care Republica francesă se in- 
teresa întrun mod particular. 

Acest arangiament provisoriii nu s'a schimbat nici 
o-dată în convenţiune; el] a fost succesiv prorogat de 
mai multe ori și relațiunile nâstre de negoţ cu Repu- 
blica sunt chiar astăgi cârmuite în virtutea prelungirei 
acestei învoiri, pe basa clausei naţiunei celei mai favo- 
risate, adică Francia, se bucură absolut de același regim 
vamal ca și cele-alte State cari at convenţiuni comerciale. 

HI. Grupul convenţiunilor cu clausa naţiunei celei 
mai favorisate nelimitată. 

Guvernul român sa reîntors la sistemul convențiu- 
nilor cu clausa naţiunei celei mai favorisate în deobște 
întrebuințat, în urma revisuirei convenţiunei de comercii 
cu Germania de la 14 Noembre 1877, prin: 

1. Convenţiunea comercială de la 17 Februariă 1887. 
lată cum se pot resuma schimbările introduse în regimul 
nostru convențional cu Germania: 

În schimbul unei serii de concesiuni făcute de Ro-
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mânia mărfurilor ce o interesau mai puţin, Germania 

ne-a acordat înscrierea în tariful convenţional a arti- 

colelor reservate, coprinse în tabloul A din convențiu- 

nea: româno-elvețiană. Aceste articole fiind înscrise în 

corpul unei convențiuni, se înțelege de la sine că urmati 

să se aplice tuturor Statelor cu cari aveam. convențiuni 

comerciale. Astfel clausa, naţiunei celei mai favorisate 

limitată nu mai avu nici un sens, r&mânend în conven- 

ţiune întregă clausa naţiunei celei mai favorisate fără 

nici o restricțiune.. 

Tot prin convenţiunea de la 17 Februarie 1887 sa 

acordat României dreptul de a mai înființa şi alte mo- 

nopolură, drept care nu se întindea anterior de cât asupra 

sărei, tulunului și pulberei; acesta, dupa cererea guver- 

nului român, care cugeta atunci la înființarea mono- 

polului spirtoselor. 

2. 'Tractatul de la 10 Noembre 1887, încheiat cu 
Turcia, și prin care România obţine intrarea mărfuri- 

lor s6le cu 8%, ad-valorem, adică sub regimul trata- 

mentului celui mai favorabil cel are imperiul otoman, 

căruia acordăm și noi un tratament mai favorabil pentru 
o serie de articole anexată, tratatului şi privitore la măr- 

furi la cari Turcia se intereseză mai osebit. 

3. Tractatul de la 19 Februarie (3 Martie) 1890, în- 

cheiat cu Serbia, coprindând clausa națiunei celei mai fa- 

vorisate, dar fără tarii anexat și expirând la 25 Iunie 1891 

“Acesta a fost și este regimul nostru convenţional de 

la 1815. Din cele ce preced este lesne de observat că 

la 28 Iunie (10 Iulie) 189i, adică peste câte-va dile, 

sistemul nostru convenţional încetsză de a mai produce 

vre-un efect vamal. >
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Intr'adevăr, de şi cenvenţiunea cu Țările-de-Jos, în- 
cheiată la, 17 Iunie 1881, nu expiră de cât la 28 August 
1892, cum însă acâstă convenții:ne nu are de cât clausa 
națiunei celei mai favorisată, fără nici un tarif special, 
de fapt devine un act internaţional fără nici o putere 
de vamă. | 

La st: sistemul convențional înceteză dar, și Ro- 
mânia intră într'o epocă nouă de desvoltare economică. 

Apropiindu-se ceasul expirărei convențiunei comer- 
ciale cu Austria, era neapărat trebuincios ca sa, se pună 
în lucrare un tarif general care să înlocuiască regimul 
convenţional al ţărilor cu cari raporturile n6stre r&- 
mâneaă nehotărite. 

De acea, la 20 Noembre 1885, d. ministru de fi- 
nance a şi depus pe biuroul onor. Adunări Mesagiul 
regal pe lângă care era alăturat proiectul tarifului vamal 
general care, în urma unui studiii prealabil al comisiu- 
nilor. compuse ad-hoc şi a desbaterilor ce ai urmat în 
sînul Adunărei, a și fost votat de Cameră în ședința, 
de la 14 Maii 1886, rămânând să se aplice, conform 
art. 3 din proiectul de lege, «în dece dile de la pro- 
mulgarea, ei.» 

" Ori-care a» fi reserva, ce se impune față cu o lucrare 
alcătuită în urma, unor cercetări ce se afirmati atât de 
amenunțite, ori-care ar fi deferența ce am avea pentru 
votul unanim ce Adunarea, deputaţilor a dat acestui tarit, 
tocmai pote pentru ca să pătrundem înțelesul acestui 
vot și să ne explicăm tariful de la 1886, este necesar 
să cercetăm înconjurul de împrejurări în mijlocul că- 
rora acel tarif sa născut. 

Cu tote că sunt mulți Gmeni politici cari susțin și 
6



astădi că tariful de la 1886 a fost o lucrare definitivă, 

menită să statornicescă un regim vamal normal, general 

şi permanent, putem afirma — fără a ne teme de vre-o 

desminţire din partea faptelor — că, acel tarif a lost o 

armă de resbel, prin mijlocirea căreia națiunea, n6stră, 

a voit să afirme în chip netăgăduit că este hotărită să, 

pășescă pe terenul unei apărări vigilente a intereselor 

sale economice. 

Tariful general vamal de la 1886 a fost dar, — după, 

a n6stră părere — afirmațiunea puternică a unei hotăriri ; 

el nu a fost însă nici odată un tarif cu pretențiune de 

aplicare generală şi în timp normal de raporturi cu 

cele-talte State. | 
De altminteri, ori-care ar fi opiniunea ce și-ar face 

cine-va a priori asupra acestei cestiuni, îndată ce intră 

în cercetarea tarifului, îndoială nu mai pote fi, și vede 

deslușit că tariful de la 1886, bun pentru resbelul va, 

mal ce Austro-Ungaria provocase, ar fi avut consecințe 

dăunătore pentru ţeră, dacă ar fi fost aplicat la, tote 

Statele. Acest tarif sai ne-ar fi isolat cu desăvârşire, 
sail ne-ar fi condus întrun timp forte scurt la încheieri 

de noui convenţiuni. 

Intradevăr, nu numai că cercul industriilor posibile 

la noi şi, prin urmare, meritând o protegiare vamală, 

este întins peste măsură și fără, nici un soi de normă, 

temeinică, dar chiar acele articole pe cari ţera nu le 

va produce multă vreme, și unele pe cari nu le va putea 

produce nici odată, sunt supuse, la intrare, unor taxe 

cu totul exagerate şi cari nu a» avea întrun tarif nor- 

mal nică un rost; 

Ast-fel vedam aplicându-se taxe variând de la 49%/ 

>
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la 12%, ad-valorem unor articole. ce țera nâstră nu 
va putea, nici odată produce ca: 

Şafranul și vanilia; piper negru, ienibahar, etc ; cui- 
șore, cassia lignea, scorțişâră, nucşoră; măsline în sticle 
și tinichea; capere, etc.; trufe; smirnă; gomă, adragantă, 
assa, fostida, goma de Basora, copal, damar, elmi, gaiac, 
goma-guta, jalap; săruri de ori-ce fel pentru băi ; floră 
semințe, fructe și ierburi medicinale; ape minerale ; vi- 
nuri medicinale; cerneală de desemn în table (tuș); ba- 
tistă și linou; hârtie de desemn, hârtie marmorată, ma- 
rochinată, de asbest; piatră poncie, piatră de încercat 
aurul ; bijuterie de imitație fină și bijuterie de alumi- 
nium; obiecte de metal englezesc; ceasârnice; obiecte 
de pakfong sai alte aliagiuri albe, aurite sati nu, ar- 
gintate sau nu; case și casete de fer; velocipede, bi- 
cyele, tricycle, fotoliuri şi aparate pentru bolnavi; obiecte 
de baga, sidef, fildeș, de jais adevărat, spumă de mare, 
lucrate cu săpături, gravuri, încrustări ; piane cu codă. 

Și, cu tâte acestea, de şi în tariful de la 1886 peste 
260 de articole protegiate, nu s'a găsit cu cale de a se 
acorda fabricațiunei căldărăriei de cât 16%, din valdre, 
pe când impunându-se grei hârtia — sau lăsat impri- 
matele aprâpe scutite, negreșit pâte, pentru a încuragia, 
imprimarea cărților române în Ungaria în dauna tipo- 
grafilor de la noi. 

Nu mai vorbesc de ciudatul sistem de a încuragia țe- 
săturile naţionale, ridicând pentru forfuri, fire de bum- 
bac văpsite, taxele de la 45 lei la 60 lei (taxă specifică); 
pentru cele ncvăpsite de la 15 la; 20 lei; iar pentru Bum- 
băce! sub ori-ce formă (aţa de bumbac de cusut) de la 
20 și 45 lei, la 60 lei (taxă specifică). | 

Ast-ie! alcătuit, fără o matură şi sănătâsă clasare de
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o parte a articolelor cari formeză grupul interesant al 

industriilor ce merită protecţiune, iar pe de altă parte 

a articolelor ce nu pot suporta de cât o taxă fiscală, 

tariful de la 1836 nu ar fi putut presida ca normă sa- 

lutară la desfășurarea, puterilor nostre producătâre și 

la, propăşirea industriei ce nădăjduim să avem. 

Intradevăr, dacă descompunem acest tarif şi cerce- 

tăm articolele cari | compun, după seriaţiunea lor ta- 

rifară ad-valorem, avem : 

53 articole cu o taxă ad-valorem variind de la 10—20 %/ 

113 » » » » » 20—30 % 

43 » » » » » 30—40 % 

31» » » » » 40—50 % 

22  » » » p . » 5Oînsus 9% 

Ceea ce face un total de 262 articole de tarif, în 

care intră un număr de feluri de obiecte de consu- 

maţiune de patru și cinci ori mai mare (1). 

Tariful de la 1886, lărgind ast-fel peste măsură câm- 

pul produselor ocrotite, nu a putut însemna alt-ceva 

nici urmări alt ţel, de cât manifestarea unor sentimente 

firesci de ostilitate faţă cu aceea care a lovit pe ne- 

drept interesele nstre economice. 

De alt-minteri, în fapt, tariful general de la 1886, 

nici nu a fost aplicat de cât monarchiei Austro-Ungare 

şi puţinelor ţări cu cari nu avem convențiuni. 

Efectele practice ale acestui tarif, dacă au fost până 

la un punct Gre-care salutarii, împedicând intrarea în 

țâră a unor mărfuri mai grele şi ordinare cari loviaui 

direct în producţiunea mică şi mijlocie a României, nu 

(1) Vedi discursul d-lui E. Costinescu în şedinţa Camerei de la 11 

Aprilie 1886. | 2
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sa putut afirma în ceea ce privesce industria mai mare 
şi mai desvoltată la care nădăjduim. Intradevăr, pe 
lângă faptul că în faţa tarifului nostru protecţionist, a, 
rămas în picidre întrega concurență a marilor State 
industriale, multe chiar din produsele lovite de noi ati 
luat o cale piezişe pentru ca să se pâtă introduce în. 
România — și a, trebuit totă vigilenţa și. tâtă energia 
guvernului român și în deosebi a departamentului afa- 
cerilor străine, pentru ca, cestiunea mărfurilor natura- 
lisate și. a, certificatelor de origină să fie tranșată în 
favorea nâstră, atât în relaţiunile ce aveam cu Elveţia 
cât și în acele ce aveam cu Olanda. 

In resumat, dacă pe de o parte tariful general va- 
mal din 1886 a putut afirma hotărârea unei viitâre 
emancipări economice, de altă parte el a contribuit a 
răspândi în spiritul public noțiunea unei greşite tarifi- 
cări, și a dat nascere la formarea, din partea, câtor va 
din industriașii români, unor pretenţiuni nejustificate și 
pline de primejaiă atât pentru țeră cât și pentru pro- 
pria. lor industrie. 

Nu trebue să uităm, întradevăr, că dacă protecțiu- 
nea vamală pâte, întro anumită, măsură, să sprijine pro- 
ducțiunea unei ţări, acâstă protecţiune împinsă prea 
departe face producţiunea să adârmă la adăpostul unor 
beneficii nelegitime și a unei siguranțe neturburată, în- 
țelenind'o ast-fel încetul cu încetul în amorțirea, rutinei 

„ferită de boldul, tot-d'a-una necesar, al unei concurenţe 
bine echilibrate. Căci, dacă este adevărat că excesul 
de griji și de nevoi descurajează, şi împedică progresul, 
lipsa desăvârşită de grije face mintea. trândavă, ener- 
gia de muncă și tot cu atâta siguranță, opresce pro- 
pășirea unei naţiuni.
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Pentru a se feri de asemenea pericole, aceia, cărora 

incumbă sarcina pregătirei unui nou tarif general xa- 

mal au luat osebite şi însemnate măşuri de informa- 

_“ţiune şi garanţie, pentru ca lucrarea ce trebuia să fie 

înfățișată Corpurilor legiuitâre să fie adevărata expre- 

siune a nevoilor și a aspiraţiunilor acestei ţări. Departe 

de a lua asupră-şi sarcina unei lucrări atât de gingașe 

şi atât de însemnate, guvernul a făcut apel la mai mulți 

bărbați politici și înalți funcţionari cari păreau firesce 
indicaţi să ia o pârte activă la întocmirea tarifului ge- 

neral. In acest sens sa şi întocmit o comisiune spe- 

cială. | | 

Incă din prima sa ședință, comisiunea a despărțit în 

principiu activitatea economică a ţărei nostre în acti- 

vitate productivă industrială şi activitate de schimb, în- 

_toomindu-se în două sub-comisiuni cu însărcinarea să 

cerceteze: una, articolele privitâre la industria națională, 

articole reservate și pe cari tariful trebuia să le prote- 
guiască, şi cea-Taltă articolele tarifului ce trebuiau să 

fie supuse numai unor taxe curat fiscale. Apoi, în câte- 

va prime şedinţe, sai şi făcut despărțirile dintre arti- 

colele protegiate şi articolele curat fiscale, ast-fel că sub- 

comisiunile ai putut proceda fie-care în parte la lucrările 

ce “i incumbai. 
Inainte de a se pune la lucru, sub-comisiunile au cău- 

tat. să centraliseze tote informaţiunile ce erai proprii, 

să pună întro lumină, mai viue subiectele supuse discu- 

țiunei lor, pentru ca să-și pâtă da sema întrun chip 

amănunţit de adevărata stare economică a ţărei. 

Pentru acest stirșit, onor. d. P. Carp, președintele 

comisiunei, a dispus să se dreseze un tabloii cu rubrică 

imprimate. şi o circulară explicativă ce sa trimis 4-lor



87 

prefecți și camerilor de comerciă din țeră, cu rugăminte 
să bine-voiască a înscrie în tabloti tâte Sciințele cerute 
de rubrici, cu privire la tâte meseriile și industriile află- 
tore în județul sai în circumscripţiunea, lor. 

In timp de nouă luni, de la Februarie 1890 până 
la Octombre 1890, după repețite și stăruitâre cereri, 
nu ai r&spuns de cât numai d-nii prefecţi, comunicând 
mai mult sai mai puţin exactele sciințe pe cari le pu- 
tuse aduna prin perceptori, controlori, sub-prefecți, po- 
Jițai și primari de sate; — nici o cameră de comerciă 
însă nu a, răspuns întrebărilor ce le fusese transmise. 

Membrii 'sub-comisiunilor, cu tâte acestea, nu at măr- 
ginit aci informaţiunile lor; ei ai căutat să adune prin 
ei înșiși materialul de cari aveai nevoie. Ai consul- 
tat tarifele străine, ati examinat publicaţiunile — fie ofi- 
ciale, fie private — cari puteai să % lumineze; ai vi- 
sitat, în sfîrşit, pe cât le-a stat în puteri și pe cât vre- 
mea, i-a îngăduit, fabricele din Bucuresci şi acelea din 
judeţe, cerând desluşiri şi lămuriri tuturor industriașilor 
și comercianților atât asupra valorilor mărfurilor, a, con- 
dițiunilor de producere, cât şi a nevoilor ce ati. 

In resumat, feztul articolelor din tarif a tost alcătuit 
în urma, cercetărei și combinărei atât a tarifelor nâstre 
anteriore — convenţionale saii generale — cât şi a ta- 
rifelor țărilor străine. Valorile asi fost de asemenea, sta- 
bilite pentru fie-care articol printr?o comparaţiune făcuţă 
între valorile oficiale francese, germane, austriace și ita- 
liane. Media obţinută însă nu sa ținut drept definitivă, 
ci a fost rectificată prin apropiere cu media dintre va- 
lorile luate după facturile originale ce sau procurat de 
la diferiţi comercianți mari și industriași — şi, mai ales, 
prin apropiere cu media valorilor ce resultait după re-
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gistrul de valori aflat la direcţiunea. vămilor şi în care 

se înscrie fie-care fel de marfă ce se importă cu can- 

titatea şi prețul facturei originale — acesta pentru măr- 

furile de ori-ce provenință. Cu chipul acesta, pe perio- 

dul 1881—1890, de când se ţine întrun mod regulat 

acest registru, sa putut avea media valorei a sutimi 

de mărfuri de diferite calități din diferiţi ani şi din di- 

terite ţări, pentru fie-care articol în parte, ceea-ce a per- 

mis comisiunei să hotărască valorile nu numai după 

media cifrelor de preţ a fie-cărei mărfi, ci să ţină mai 

ales socotslă și de cantitatea de marfă ce se consuma 

în ţeră, potrivit fie-căreia din ciirele intrând ca factor 

hotăritor în media ce se caută. 

Preţurile ai fost calculate pe valdrea ce are 100 kgr. 

din: fie-care marfă până la fruntarii. Adăogându-se me- 

diei obţinute ast-fel 15 9, considerate ca cifră de trans- 

port, sa. obținut în fine mijlocia definitivă care s'a, înscris. 

de sub-comisiuni în faţa fie-cărui articol din tarif. 

Nu am nevoe, cred, să insist asupra greutăților de 

tot telul ce o asemenea cercetare a, întempinat la fie- 

care pas; dacă le amintesc aci este numai pentru ca 

să atrag băgarea de s6mă a acelora cari ar fi ispitiţi 

să conteste valorile unor articole din proiect pe temeiul 

dovedii numai a câtor-va elemente cari intră în fixarea; 

acestor valori. Acesta, bine înțeles, nu pentru ca să 

afirm că lucrarea, comisiunei a fost ferită de ori-ce tel 

de greșelă, dar pentru ca să constat sforțările comisiu- 

nei de a, micșora, pe cât a fost cu putință, partea 

imperfectă în tot-d'a-una, neînlăturabilă într'o asemenea 

lucrare, 

Ast-fel at urmat sub-comisiunile până la terminarea 

lor, când preşedintele comisiunei le-a întrunit în ședință
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plenară, unde sa discutat fie-care articol în parte din 
punctul de vedere atât al textului cât şi al valorei ; fie-care 
propunere punându-se la vot și hotărtrile fiind luate în 
tot-d'a-una cu majoritatea, de voturi a membrilor presenți. 

Lucrarea totală a tarifului general, o-dată sfirșită, 
sa depus, d-lui ministru de fi inance, care a trămis'o de - 
îndată tuturor camerilor de comereiti din țâră, pentru 
ca săși dea părerea asupra ei. 

Lucrările camerilor de comerciu, centralisate la mi- 
nisterul de finance, au fost şi ele supuse cercetărei 
amănunțite a unei comisiuni, care, în același timp, a 
și revisuit lucrarea anteridră a comisiunei tarifului ge- 
neral, articol cu articol fără de altminteri să introducă 
modificări radicale sai însemnate în acestă lucrare. 

Să-mi fie ertat, cu acesţ prilegii, să, arăt părerea de 
răi ce o simt mulţi din cei ce se interesâză lucrărilor 
tarifului, că nu ai avut prilegiul să vadă camerile de 
comerciii lucrând împreună, întrun congres general, pentru 
expunerea mai limpede a vederilor lor privitore la tarif. 

Intradevăr, memoriile trimise ministerului de finance 
și pe cari comisiunea le-a. cercetat, sunt, trebue să o 
mărturisim — afară de câte-va excepțiuni — făcute cu 
multă pripă, cu puţină îngrijire. | 

Faptul că Camerile de comerciă ai lucrat isolat unele 
de altele 'şi-a produs efectul ce lesne se putea preve- 
dea: Parte din cererile camerilor sunt atât de deosebite 
unele de altele, în cât este cu neputinţă să atribuim acestă 
deosebire, asupra taxelor propuse, numai diversităţei 
intereselor regionale din care Camerile sat putut inspira. 

(Aci urmeză modificările aduse proiectului guvernului de 
către comitetul delegaților). 

Putem constata cu bucurie că, în decursul ultimilor
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ani, Gre-cari întreprinderi industriale au luat un avent 

îmbucurător. Comisiunea care a alcătuit proiectul de 

tarif a fost în măsură de a aprecia sforțările întreprin- 

qătorilor români, şi de a judeca încuragiarea și pro- 

fecțiunea, ce se pot acorda fie-cărui, pe de o parte pen- 

tru a îmboldi spiritul de inițiativă privată, iar pe de alta, 

pentru a împedica ca dinsul să nu se aventureze în încer- 

cări zadarnice. Negreşit că nu e nimic mai grei de cât de 

-a ţine drâptă cumpănă între aceste două curente contrarii. 

(Aci urmeză în raportul presintat Camerii un tablou co- 

prinqend : «Clasificarea protecţinniă acord=tă Industriiler 
calculată ad-valorem». 

Din acest tablou reiese că din totalul general de 564 

articole, coprinse în proiectui de tarif şi insumând univer- 

salitatea, produselor de consumaţiune ale României, sunt: 

Import în 1589 Import în 1890 

11 art. cu taxe protect. de la 519, în-sus ad-val. 11.418.828 12.654.657 
13 «a « «a « a a 41—500j,.. . . . 2.720.015. 8.002.866 
22 «a « « a d 81—400j,,. . . 7.174.563 7.957.697 

33 cc «a a « 4 21—300/,.. . „ . 14.889.660 14 3841.014 

19 a «a « « « e 11—2007,,. . . . 44.911.199 44007401 

158 articole represintând un import de . . . . 80.614.265 81.963.695 

__ Cea-ce însemneză, — luând drept basă importul nostru 

total din anul 1889 (ultimul publicat de ministrul de fi- 

nance), import care a fost de lei 3671.944.099, — că 

proiectul de tarif a protegiat industria, naţională într'o 

„proporţie de 2, cu alte cuvinte că Românii își propun 

de a satisiace singuri un sfert aprâpe din întregile tre- 

buințe ce producțiunea străină le oferea până acum. 

Dacă aceste năzuinţe, pe cari Statul le încuragiază în- 

tro proporţiune atât de însemnată, se vor realisa, de. 

sigur că România se pâte considera ca intrată de mult 

pe calea unei emancipări economice definitive. 2
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Și ca să dovedim cât de: mare este sacrificiul pe 
care țera 1 face prin presentul proiect de tarif, pentru 
a încuragia producțiunea n6stră industrială, ne va fi 
de ajuns, pe lângă ţifrele de mai sus, să adăogăm că 
suma totală a articolelor de import, a căror taxă a fost 
urcată corespundetor cu taxele articolelor similare ale re- 
gimuhă tarifar actual, se ridică la 2297.636.342 lei. 

Acest total se pâte descompune ast-fel: 
. Import în 1839 

__4) Articole a căror taxă sa, urcat co- 
respundător. cu articolele similare din ta- 
ritele convenţionale . . . . . . . . . 9206.197.983 

b) Articole a căror taxă sa urcat co- 
respundător cu articolele similare din ta- 
riful general din 1886. . . . . . . . 21,251.157 

lei 22.379.140 
Dovada alirmaţiunilor n6stre nu ar fi însă complectă 

dacă, pe lângă urcările de taxă ce sai tăcut, nu am 

avea, în vedere și scăderile. 

Aceste scăderi se ridică la 80.313.486 lei, ţifră care 
se pâte descompune ast-fel: 

| Import în 1889 

a) Articole a căror taxă sa scădut co- 
respundător cu articolele similare din tari- 
fele convenţionale .. , . ....... 18.028.621 

0) Articole a căror taxă sa, scădut co- 
respundător cu articolele similare din ta- 
riful general de la 1886. . . ... . . 69.367.307 

| lei 80.395.954 
Insumând aceste două totaluri: 

221.579.140-1-80.395.934 
nu obținem însă de cât suma de lei 307.175.074; restul 
până la importul total de 8367.944.099, compune suma
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totală a importului articolelor, a căror taxă a r&mas, 
în proiectul de tarif, egală cu acea a articolelor simi- 
lare din tarifele convenționale şi din tariful general de 
la 1886. 

Tabloul descompunător al proiectului de tarif, precum 
și considerațiunile desvoltătore cari preced, ai aruncat, 
nădăjduiesc, o lumină mai intensă asupra lucrărei atât 
a, comisiunilor de elaborare cât și a comitetului dele- 
gaţilor de secţiuni, precisând partea exactă de protec- 
iune ce sa, acordat industriei nostre naţionale şi ară- 
tând, în același timp, limita. de apărare a intereselor 
producătorilor agricoli şi a consumatorilor, limită ce nu 
sa găsit legitim şi prudent să o depășim. 

Intradevăr, producțiunea, agricolă a, ţărei nâstre tre- 
bue să ne îngrijescă în prima linie, atât prin impor- 
tanța, rolului ce jâcă în economia nâstră naţională, cât 
şi prin situațiunea excepțională în care se găsesce acum. 

Suntem în stare de transiţiune, de prefacere. Intin- 
sele spațiuri de teren pe cari populaţiunea, nâstră ru- 
rală le avea, la disposiţiune în trecut, ai fost, încetul 
cu încetul, cucerite de plug şi de sapă. Cultura exten- 
sivă, după a n6stră părere, a ajuns la limita ei extremă: 
numai ast-fel îngrijite cum ai fost până acum, pământurile 
ostenite şi secate nu vor mai putea produce de cât 
puțin cantitativ şi râu de calitate. 

De altă parte crescerea vitelor, ramură ce nu putem 
despărți de agricultură, a fost şi ea întreruptă și aprâpe 
desființată, pe de o parte, prin resboiul vamal ce mo- 
narchia austro-ungară a declarat Statului nostru; iar 
pe de altă parte prin împuţinarea locurilor de pășune 
și restringerea, din ce în ce mai simțită a islazelor?
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Greutățile agriculturei, însă, nu decurg numai din 
situaţiunea ei interioră, ci mai ales din posiţiunea a- 
cestei ramuri de producţiune față cu producţiunile agri- 
cole ale celor-alte State şi continente. 

Câmpii întinse și fertile, aşedate în regiuni cu climă 
feritită, - având la îndemână instrumente de producţiune 
neintrecute, varsă în lumea întregă recoltele lor; şi a- 
ceste recolte sporesc din an în an, în proporţiuni ne 
mai pomenite până acum! Statele-Unite, Indiile, Repu- 
blica Argentină și Australia — care nu este încă de cât 
la inceputul desvoltărei s6le agricole —, fără a mai vorbi 
de poporele Europei, 'şi fac o concurență neadormită, 
pentru ași asigura condițiuni mai favorabile pe piețele 
de schimb. 

Aceste împrejurări ati și făcut ca prețurile cereale- 
lor să scadă în vremile din urmă cu o îngrijitore re- 
pediciune. Este destul să 'şi arunce cine-va ochii asupra, 
mercurialelor din câţi-va ani, pentru ca să se pătrundă 
de greutățile ce poprele agricole aii să străbată, în viitor. 

Preţurile scădute ale grânelor în ultimii ani vorbesc 
plugarului un limbagiă puţin încuragiator; este, într'a- 
devăr, grei de admis ca preţurile ridicate de odinisră 
să mai revină pentru agricultori. Negreșit scăderea pre- 
țurilor pentru cereale este o bine-facere pentru omenire, 
căci ea procură o satistacere mai mare pentru un sa- 
crificiu mai mic şi eftinesce traiul; producătorul însă, 
surprins de o coborire atâţ de repede și de neașteptată 
a valorei produsului săi, nu suferă mai puţin. 

Dacă vom adăuga acum acestor cause naturale de 
„depreciare a producţiunei agricole, scăderea — pentru 
poporele exportatre de cereale — provenită artificial 
din causa resbelelor vamale și a taxelor rădicate de im-
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port, ce unele State menţin cu atâta persistență, vom 

înțelege cât de dificil, cât de nesigur se anunţă viitorul 

ori-cărui plugar. 

Pentru ca agricultura nostră să se potă dar menţine 

în viitor, o schimbare aprâpe radicală a chipului actual 

de producere se impune. Sunt convins că îmi este destul 

să enunț numai acest adevăr, pentru ca greutăţile pro- 

blemului să r&sară întregi în spiritul fie-căruia din noi. 

O îndrumare pe căi săn&tose a agriculturei nostre, 

fiind dată mai ales starea în care se află țăranul român, 

va. necesita însemnate sacrificii materia.e, la cari omul 

„de Stat trebue să cugete neîncetat. 

“Trebuinţele Statului român sunt şi vor deveni din 

ce în ce mai grele. Populaţiunea rurală are atâtea ne- 

voi şi, prin urmare, atâtea drepturi la solicitudinea nostră, 

în cât sacrificiile materiale la. cari ţera consimţe, tre- 

buesc întrebuințate ast-fel în cât să dea tote râdele ce 

națiunea este în drept să aștepte de la ele. 

Sciu că mersul nostru trebue să fie mai repede, şi 

că vremea ne împinge tot mai cu putere către formele 

industrială ale Occidentului ; de aceea, departe de a cere 

o întârdiere a îndrumărei nâstre grăbite către progres, 

suntem gata să armăm încă de la început şi să spri- 

jinim de la, cei dintâii pași întreprinderile începătâre 
și sli6se ale producţiunei n6stre industriale. 

Ac6stă midlocire însă a puterei sociale între deose- 
bitele forțe productive ale unui popor cere, în aplica- 
țiune, o prudenţă deosebită, urmările ei fiind adesea, 

supuse unor primejdii ce cu greu se pot calcula. 
In midlocul unei lupte pentru traiti aţât de încordată 

ca acea pe care sfirșitul veacului nostru o desfăşură,
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chemarea capitalelor la benficii însemnate și sigure ar 

putea avea, o înriurire fatală asupra, progresului general. 

Pe de o parte, întradevăr, acele capitaluri ar fi distra- 

se. de la întrebuinţarea firâscă unde erau folositâre Și 

productive fără nici o intervenire a Statului, iar de altă, 

parte, oră unde acele capitaluri ar merge să creeze în- 

treprinderi airtiliciale și factice, ele ar slăbi sah omori 

alături alte întreprinderi naturale ce prosperai. 

Nu este indiferent unui Stat ca la temelia sa să aibă 

o populaţiune independentă printrun traii asigurat în 

libertate saii o populaţiune despărțită în grupuri, după 

felul muncei lor, populaţiune al cărei trait să urmeze vi- 

cisitudinile unei legislațiuni economice care, rând pe 

rând, “i-ar asigura un prisos de câştig în dauna altora - 

sat ar arunca-o sub apăsarea celor spoliați în ajun. 

Ţările, cari sunt ast-fel coprinse între două clase pro- 

ducătore, cari amândouă stai în suferință şi reclamă 

sprijinul Statului, cunosc greutăţile aprâpe cu neputinţă 

de învins ale unei asemenea situaţiuni ; și Francia, unde 

se desbate astădi, cu atâta deslășurare de sciință elo- 

cintă, regimul economic viitor, pote să ne slujescă de 

pildă pentru urmările ce decurg din suscitarea antago- 

nismului dintre producţiunea agricolă și industrială, 

Legislaţiunea economică a unei ţări are o legătură 

atât de intimă cu universalitatea intereselor materiale 

ale acelei ţări, în cât ori-ce schimbare greșită în lege 
se traduce într'o adâncă suferință. 

Greşelele economice ar avea la noi şi mai triste ur- 

mări. 

Suntem, întradevăr, o ţâră mică cu o piaţă de des- 

facere și de consumaţiune cu totul restrinsă ; străbatem 
o epocă de transițiune și de reînouire a factorilor noștri



96 

productivi; suntem în neputinţă de a îndura urmările 

“unor experiențe economice pe cari Statele cete.mari le 

pot plăti. Incercările permise republicei Statelor-Unite — 

a cărei putere economică, fără precedent în istoria, lu 

mei, uimesce pe cugetător — aii ajuns de pe acum să 

fie cu grei suportate de Francia; și au împins Ger- 

mania, în vremile din urmă, până la pragul unei in- 

suficienţe alimentare, care se traduce prin revindecări 

violente: din partea acelora cari cer pâzne în schimbul 

Munceă. 

Potrivit însă reînouirei de favâre excepțională, care 

a reînviat atât de puternic doctrina intervenirei din ce 

în ce mai accentuată a puterei sociale în lupta pentru 

existenţă, carul Statului, din ce în ce mai impunător 

şi mai încărcat, strivesce în mersul s&ă pe suprafețe 

tot mai întinse. 

In faţa unor probleme afât de amenințătore și a că- 

ror soluţiuni se solicită cu atâta impaciență — și ade- 

sea-ori se cer cu atâta violență — tote îngrijirile sunt 

firescă, și fie-căre, în numele unui patriotism — care 

este patrimoniul comun al tutulor cetăţenilor aceleiași 

naţiuni — propune şi sprijină l6cul pe care 1 crede mai bun. 

Opiniunile generale ale comitetului delegaților d-vâstre 

sunt coprinse — nu îndrăsnesc să dic în presentul ra- 

port — dar negreşit în proiectul de tarit modificat, su- 

pus desbaterilor Adunării, tarif a cărui definitivă fixare 

este așteptată a ă cu atâta, nerăbdare. 

    

    

  

    
Raportor, 

ALEXANDRU 6. DIUVARAC


