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Sa împlinit un an deicând sub rubrica „Colţul Social-

e muncitoTărănesc“ am pus în discuție publică revendicăril
mele socialrilor agricoli, — cunoscute sub “mumele de proble
„Problemele . Sociăl-Țărănismuluiţărăneşti, mai precis, —

a

român.

polemici,
Multe din ele au stârnit vii discuții şi aprinse
munasupra
cum a fost problema extinderii asigurărilor sociale
bu-.
se
să
citorilor ogoarelor româneşti, cari au şi.ei dreptul
, uzine şi atecurede egală ocrotire ca şi muncitorii din fabrici

liere.
—

€.

Sa

Pa

N

a

,
Toate au fost bine apreciate şi urmărite cu mult interes

fapt constatat

de noi atât. prin nenumăratele

"adeziune pe care le-am

scrisori. de

primit, cât şi prin asentimentul

apro-

bativ al întelectualităţii dela care am fost mulţumiţi să auzim

"rostindu-se

formula

„problemelor

sociale

lapidară. şi plină

de

adevăr

că „socialul

-|
pe
va stăpâni omenirea.“
.
minişa
In aceeaşi ordine de idei putem reaminti adeziune
irilor de agricultură cari sau arătat partizani ai realizării
agricole,

ignorate,

ba

chiar

vitregite

toc-

mai de aceia-care în calitatea lor de conducători ai departamentului agriculturii ar fi fost cei mai indicaţi să constate
ia
lipsa şi să ia inițiativa.

Mai

mult,

—

am

înregistrat

cu

vie

satisfacţie, ' cum:

"toţi miniştrii agriculturii, nu numai cei în Juncțiiine, dar chiar
cei anteriori: cari acum 6 ani sub regimul pretinsei „Constituţii
Profesionale“. au legiferat în spirit-de adversitate, s'au declarat

azi pentru o cât mai largă şi 'mai generoasă legislaţie de .protecţie a celui mai-.trudit şi vitregit muncitor, cel. al brazdei :
plugarul român,
Suntem aşa dar departe de alarma unui înalt dregător
„al României care, în Parlamentul Țării, a anatemizat problemele. sociale ale muncii agricole, socotindu- le „torta încendiară
care va aprinde satele.“ *
Rând pe rând toate asociaţiile profesionale în legătură
„directă sau indirectă cu agricultura, ca. şi conducătorii Uni“unii Generale a Sindicatelor Agricole şi Viticole, au devenit
partizanii înfăptuirii acestor probleme; cu care au început
să
se familiarizeze, — să nu se mai teamă de ele.:
- Uniunea Generală a Sindicatelor Agricole şi Asociația!
„ Inginerilor gronomi au fost în frunte, sau agitat
mai mult
ca oricare! alte asociații profesionale, — socotindu-se
îndreptățite să revendice dreptul ca reformele sociale: ale agricultorilor să se. înfăptuiască prin ele şi cu participarea lor efectivă.
.
Referdtele. şedinţelor lor ne-au Purnizat material documentar

_“care poale

fi utilizat cu 'succes.

-

N

Punctul culminant sa atins atunci când două
din celemai importante şi mai îndreptățite ministere şi anume
cel de
-agricultură şi cel al muncii au revendicat fiecare exclusiv
pentru sectorul: său organizarea asigurărilor sociale şi soluționa*
rea celorlalte probleme de ocrotire a muncitorilor agricoli.
Ministerul Muncii a trecut la fapte: a creat în sânul.
Consitiului. Superior al Micii o' secție specială, „Secţia.
Muncii

Agricole“,

care

va avea

îndatorirea

să se ocupe

cu studierea =

tuturor problemelor de ocrotire a muncitorului agricol.
| „Acest mânister a şi sesizat consiliul cu un referat. favorabil asupra extinderii asigurărilor sociale 1).

“Chiar problemele sociale ale micii proprietăți: au început
a fi cunoscute şi apărate cu „pasiune, şi în acesi
scop n avem.
1)

Vezi

Cap.

XXĂVIII

din prezenta

lucrare,

decât să cităm polemica provocată de memoriul reprezentan“tului marei proprietăți, regretatul C. Garoflid, contra căruia
„Sau ridicat mulţi din partizanii micii proprietăți rurale, care.

văd în lotul țărănesc marea realitate a neamului.
Suntem departe de. momentul”
când: miniştrii, muncii evitau problema pentru ca.să nu fie socotiți „ațâțători la lupta:
de clasă“, sau de momentul când un ministru de agricultură
a fost acuzat că „dezorganizează Statul şi finanțele publice“, —

"pentrucă

în momentul

când

a luat în primire

Ministerul

de

Agricultură a avut curajul.să arate cum „în 60 ani de vieaţă
constituțională nu sa făcut aproape nimic pe terenul social
pentru muncitorul agricol, — deşi plugărimea constitue capitaul viu, cel mai important capital al unei națiuni i“, Contra lui,
sa mai cerut sancțiuni drastice şi: pentrucă în programul social-țărănese ce l-a schițat, printre alte îmbunătăţiri. a prevăzut
şi desființarea impozitului agricol, care atrăgea sechestrarea

grâului pe arie şi vânzarea cu toba, — pe care l-a şi desființat
„în primele săptămâni

de guvernare 5,

.

Aa

Astăzi problemele sociale în agricultură nu mai au adversari. Din contră, apar pretutindeni numai partizani, unii
verificaţi, alți improvizaţi, — toți însă fiind de acord cu afirmarea unei constante politici sociale pe care 'în: presă m'am

găsit-o

decât

în

articolele

lui Eminescu, -cel -dintâi

care:

“a proclamat că: “România fiind uh stat de țărani „arhitectura
socială a României trebue să fie construită având la băză problemele sociale ale țărăniniii române“. Că reformele economice
"-şi politice ca să fie viabile nu se pot face cu nesocotirea problemelor sociale ţărăneşti. „Că țărănimea“ nu este o cifră în
producție ci o realitate, — marea realitate morală, politică şi

“socială a națiunei române.

-

,

”
Eminescu când a rostit aceste adevtiruri a fost socotit un
răzvrătit, peniru ca mai târziu toți oamenii politici şi toate guvernele să-i, dea dreptate, — iar articolele lui să fie citate şi
comentate în desbaterile parlamentare după mișcările fărăneşti

din 1907,

o

„

2
publicată

Vezi:
în

D.A. oanițescu,

lucrarea

„Pălmași,

„Conterinţă
Dijmaşi,

radio“ —

Lotaşi',

pag.

-

Tanuario _1935,
179,

Co

Azi,— toţi recunosc unanim
următorului program minimal :
-

Reglementarea contractelor de muncă și a învoielilor agri-

cole rămase

în starea

primitivă

dela

medievale ale primei legi votate
“răneşti;
.,
:a

i

că este nevoe de realizarea
|

“Garantarea

unui

1907

adică -la dispoziţiile

sub presiunea
ME

standard

de

viaţă

omenesc,

bază un minimum de trai, asigurând o hrană
cuinţă igienică, o îmbrăcăminte decentă ;

„Legiferarea

căminului

sătesc şi a bunului

forma lotului indivizibil;

răscoalelor ță|

.

având

suficientă,
!

de familie sub

O temeinică pregătire profesională ;
Stabilitatea angajamentelor şi plasarea braţelor

bile pentru

combaterea

Extinderea
- agricoli, —

exodului

asigurărilor

inclusiv

rural ;

mici

disponi-

o

sociale : obligatorii

țărani, —

la

o lo-

la

muncitorii

cultivatori.

_ Asistenţa sanitară la sate să fie integrală şi efectivă, —

atât prin circumscripțiile sanitare cât şi prin „dispensarul

am-

bulant“,
|
|
o
Protecţia mameişi copilului, în fine toate instituţiile de

"ocrotire cari se pot adapta muncilor agricole, ținându
-se seamă

„de

specificul

românesc

- şi

respectându-se

tradiţiile

poporului

nostru. :
a
a
:
Ai
| Acestea: sunt numai o. parte din problemele socialţărăRismului român,
0
Colţul

-

social-țărănesc

care

a inițiat

această-acțiune

NI

de

pregătire a terenului nu poale decât să fie mulțum
it de rezultatele dobândite până azi.
a
„Recunoaştem că: din punct de vedere al realizărilor
pe

teren bilanțul este modest. Nu

avem

nicio înfăptuire în stil

mare caresă se fi realizat până-în: prezent.
Dar să nu se uite că în domeniul reformelor sociale -perioada
înfăptuirilor vine

totdeauna

în al'doilea

rând, după

pregătirea

terenului,

adică

” după ce problemele sociale au intrat în conştiinţa popoarelor, .
— prin revendicările categoriilor sociale şi recunoaşterea,
ofi-

ciaității,
">

so

România se află în prima fază, aceea a câştigării bătălie
i

-pe

a...

convingerilor, acceptării

terenul

ideilor şi oficializării

pro-

.
|
i.
blemelor.«Perioada a doua va veni sigur, pentru că realizarea acestor reforme. cu caracter social-țărănese va constitui fundamentul pe care se va clădi România social- țărănească de mâine.
Colţul social-țărănese sa considerat obligat să publice
întro broşură articolele în legătură cu revendicările socialţărăneşti,— pentru clarificarea problemelor şi luminarea Miasselor muncitoare rurale punând - la dispoziţie un material documentar pe care La procurat cu multă trudă şi în urma unor
p.
lungi şi persistente cercetări.
Imcheen acest: capitol cu rugămintea ca să se rețină că
activitatea noastră pe acest teren nu este limitată numai la
cele cuprinse în această lucrare.
Numărăm în trecutul nostru un sfert de veac de preocupări sociale cu. privire la ocrotirea muncitorilor agricoli, —
începând cu memoriul redactat împreună cu marele profesor

de economie politică N. Bazilescu şi înaintat Biroului

înter-

național al muncii dela Geneva în anul 1918.
De atunci wa: lipsit for internaţional la care să fi participat, şi să nu fi propus o moţiune peniru examinarea legislației sociale la muncitorii agricoli.
In țară, — în parlament, — în presă, — în , conferinţe

publice,

—

în

Aula

Acadeiniei

Imalte Studii

de

comerciale

ca şi. în sânul Institutului de studii şi educaţie muncitorească,
pretutindeni unde am fost prezent, am actualizat problemele
sociale în agricultură.
Ajuns temporar la conducerea Ministerului Agriculturii,
P

am avut curajul să anunț la luarea în primire a departamentului 1) că voi înaugura

o largă politică de ocrotire a muncito-

rului brazdei și cred că nu voi fi acuzat de lipsă de: modestie.
dacă afirm că am fost şi am rămas singurul Ministru până azi,
care am avut această atiiudine, şi „ Peniru care am fost mult

timp atacat.

o

;

In scurtul timp cât am avut răspunderea ministerului,
— 400 zile, — din programul alcătuit de mine şi însuşit de guî

1. Vezi Cap. XXII], prezenta înlucrare.

.

10

E

vern mam, putul realiza decât „desființarea impozitului
agricol „constituirea comisiunilor pentru fixarea maximului
de
arendă. şi dijmă şi minimului de preț al muncilor
agricole“ şi

alte măsuri

.

urgente administrative.

Dacă aşi fi rămas mai mult timp la conducerea
departamentului agriculturii, eram hotărît să extind „asupra
muncitorilor agricoli legislația de protecție a muncitorilor.
industriali
.— al cărei autor sunt, — mulţi denumindu-mă
„ctitor“al acesfei legiuiri.
. .
"
Na

Inceputul îl jăcusem în anul 1932, — când am dat ființă

legii de extindere în câmpul agricol a legiui
rilor
pe cure urmaşii mgi au abragat-o ca „peric
uloasă“.

“Unde

sociale,
|

dar

am.fi fost dacă s'ar fi mers pe drumul tras de
mine

"da 1932 şi 1938?

|

A

i]

„.

Proectul

aa

Prof. D.8B, IO ANIȚESCU

de platformă

al partidului Comunist

|

P. S. In momentul când terminam corecturil
e acestui ca-

„Bit—.
ol
găsesc
,
„punctelor

spre marea

de program

mea

satisfacţie, —

al Partidului

Comunist,

în „Platforma
art. 6 cu urmă=

torul cuprins:
Si
i
a
1
»ASigurarea de condițiuni omeneşti de munc
ă şi salarizare pentru muncitorii agricoliti.
a
+

ssDreptul de liberă organizare sindicală pentr
u munci

torii
agricoli și cuprinderea lor în Asigurările
Sociale“. ..
„»: Vată dar un partid care azi are răsp
underea guvernării

însuşindu-și

„sociale

ca-un

agricole

punct

de program. rezolvarea

şi înfăptuirea

problemelor

asigurărilor sociale.

Ii

Mai mult, — suntem informaţi: că toate parti
dele care
compun „Blocul democratie“ şi-au însuşit
aceste 2 deziderate..
Faţă

de această

unanimitate

cred

că pot termina

cu care am încheiat studiul meu din
1940:..

Ajunsă
în acest stadiu; problema
rilor agricoli nu -mai este a unui
vizionar,

unei singure ţări.
“nul

naţional

pe

-

o

cu frază

.

ocrotirei muncitonu mai este nici a

Ea este a tuturor ţărilor,a trecut de pe
pla-

planul

internaţional““.:

!

:

PARTEA La

CAP..

1

CHARTA MUNCII AGRICOLE
Miopie

sau

sabotaj

'-

social?

Țiirănimea, şi muncitorimea agricolă sunt pietrele de teale României.
a
Pământul este „uzina naţională“ în care se fabrică nu
numai hrana, dar şi. însăşi existenţa neamului. Motorul acestei uzine este muncitorul agricol. Toate naţiunile socotese ţărănimea din punct de vedere biologie izvorul unde se plămă- Ă
deşte” sufletul românesc şi din punct de vedere al ordinei şi .
aşezării stâtului, drept fundamentul pe care se olădeşte edificiul
naţional, *
melie

Cu
mult timp

toate

acestea, ocrotirea

neglijată,

nu numai

muncitorului

agricol

a fost

la noi dar în întreaga omenire;

„Forul internaţional dela Geneva, B. 1. T., a ignorat mer-gând până la ostracizare, pe cele două clase cu rol decisiv în
țările lipsite de mare industrie : ţărani şi meseriaşi.
|
_'Fimp.de 20 ani preocupările Genevei, care era destul de.
activă pentru protecţia tuturor categoriilor de muncitori industriali, — s'a redus în ceea ce priveşte ocrotirea ţărănimii şi a
micilor patroni meseriaşi numai la formarea a câte unei comisiuni pentru studierea posibilităţii extinderii legilor sociale.

„_
sânge

Sub presiunea războiului,— când cel mai mare tribut de
îl dau muncitorii agricoli, — — părerile

toare au evoluat.

forurilor dirigui-

14
Regimurile

cari poartă

dicat problemele

muncitorilor

rtispudderea

agricoli

războaielor

la înălţimea

au ri-

dogmelor

de Stat. Cele două clase, ţărani şi meseriași (artizani) mau mai
„fost tratate drept rude sărace, — şi au fost socotite ca funda-

ment al unei noi ordine sociale.

Sa

„problemelor. sociale, — „BIPSA“
“birou

a

-

format chiar un birou internaţional

încercat

redactarea

unor

|

pentru studiul

cu sediul la Ziirich, Acest
noi principii

care

să

con-

stitue baza unei noi cărţi : „Charta Muncii Agricole“.
“Anglia prin „planul Beveridge“ şi ţările transoceanice
prin conferințele internaţionale dela Santiago (1936) şi Havana
(1939) şi „prin planul securităţii sociale al preşedintelui Roose-

velt“ -vau declarat
muncitorii

-

pentru , extinderea asigurărilor

agricoli.

România

cu

sociale

la

.

80 la sută. populație

agricolă

.

nu

se poate

sustrage dela primordiala sa îndatorire : ridicarea standardului
de viaţă al țărănimii de soarta căreia este legată existența
neamului românesc,
Este şi timpul, — pentrucă trecutul nostru istorie ne
„arată că lipsa unei asemenea politici sociale, ne-a dus înainte

- de războiul din 1914, la mişcările ţărăneşti din 1888 şi la revoluţia agrară din 1907. In România mică, — singurii bărbaţi de

stat care au afirmat o politică socială pentru muncitorul. braz„dei au fost Cogălniceanu şi Spiru Haret, amândoi însă au atacat.
problema nu
1
de front ci tangenţial : Cogălniceanu prin „desfiintarea-clăcăşiei“ şi Haret prin „cooperație“.
Ă
. După războiul mondial, aproape un sfert de veac, întreaga
politică socială de ocrotire a muncitorului agricol din Româ-

" nia Mare, a fost ignorarea problemelor şi „pasivitatea“ faţă de
- -munea

ogoarelor.

|
Menţionăm
„epocale : :
.

. numai
-

două: legiviri socotite. de

autorii
-

lor.

Codul agriculturii din 1907, — a respins principial Ocrotirea muncitorilor agricoli, propusă de Senat, — reproducând
tale-quale numai 10; articole din legea învoelilor agricole din

1907, — adică. politiea socială a muncitorului în dijmă a: rămas
la dispoziţiunile anemice şi anachronice de acum 36 ani.

Legea din 1940 a guvernului Armand Călinescu prin art
-

|

15
.

E

„-140 frizează inconştiența sau perfidia, pentrucă pe motiv că urmăreşte
să se asigure muncile agricole, răpeşte formal şi fără

jenă puţinele

Nu

începuturi

spunem

de politică socială rurală.

|

aceasta numai noi, însuşi Consiliul Legis-:

lativ, prin avizul ce însoţeşte decretul-lege, — constată spiritul
antisocial din art. 140, care deeretează că „nici una din legile
de protecţie socială a muncitorilor industriali, nici chiar asi__gurările sociale nu se vor aplica muncitorilor agricoli“,
_ Această scoatere în masă a claselor muncitoare rurale
_dela legile de ocrotire a muncii, — care se aplică până şi în
țările coloniale — constitue nu numai o retrogradare a politicii
sociale a României, dar chiar un act de sabotaj social. |

"Bilanţul regimurilor politice până azi este deficitar:

|

Muncitorii agricoli au fost lăsaţi fără nici o dispoziţie *
ocrotitoare, cu privire la-contractele de muncă, deoarece, angajamentele colective, formularele tip care se semnează la pri“mării, nu pot fi socotite contracte de muncă, ci cel mult zălogirea muncitorului agricol în favoarea marilor proprietari de

-pămâni.

=

România este singura ţară agicolă care scoate fără nicio
justificare, pe cel mai de temeiu factor al economiei rurale, dela
" “orice dispoziţie ocrotitoare privind hrana, adăpostul şi sănă-

- tatea lui.

-

.

„Așezimântul pentru

boereset

al lui

Grigore

Calirachi-

- din 1768, „Ponturile“ lui Alihai Suţu din 1794 şi „Hrisovul lui
Racoviţă,
ogoarelor

erau mai binevoitoare faţă de ocrotirea muricitorilor
decât regimul legilor de mai sus.

- „Charta Muncii: Agricole”
"mânia.

trebue să -ia iată
-

șşi în Ro-

Nu se va putea: sustrage dela această sodatorire, nici un.
regim oricare ar fi ideologia lui.
|
_Datoria noastră va îi să, prevenim greutăţile şi să înlesnim înfăptuirea acestor - reforme.
Cine să aibe iniţiativa şi răspunderea 9: Ministerul Muncii
sau Ministerul de Agricultură
.
i

Ministerul Muncii, — trebue să-şi asume această sarcină,
— şi să atace din plin problema muncitorilor agricoli „— cari.
“sunt pietrele 'de temelie pe care: se reazimă edificiul naţional,
Rasă

.

16

Dar spre mâhnirea noastră acest minister deşi nu refuză
-

.. Bareina,

totuşi prin

noua.sa

lege de

organizare,

—

publicată

în Monitorul Oficial cu Nr; 209 din 1943, — o Bocoteşte „inar-

'tuală şi inoportună“,

a

_-

-

Putem noi oare să rămânem la regimul sabotajului social

* în domeniul

legiferării muncitorilor agricoli ?

„Colţul Social 'ărănesc“, Curentul, 20/1X/943.

CAP.
_

STATISTICA

Charta

mufcii

HI

MUNCITORILOR

agricole

trebue

să

“muncitorilor
am

AGRICOLI

înceapă 'cu

numărătoarea

agricoli

| La 1938, când am luat în primire ministerul Agriculturii
formulat un program de reiorme pentru ocrotirea munci-

torului agricol, uitat şi vitregit de regimurile anterioare.
„Imediat după instalare, am cerut să mi se pună la dis- ,

poziţie statistica, celor trei: categorii de muncitori
agricoli :lotaşi, dijmașşi, pălmași, sau cel puţin numărul muncitorilo
r

perdanenţi și al celor angajaţi ca sezonieri sau zileri. Mare

mi-a

_nisterul' care

avea

fost surprinderea când mi s'a spus
răspunderea

apărărei

intereselor

că la-'miagriculto-

rilor nu există nici măcar un 'birou care să înregistreze prezenţa numărului muncitorilor, — a. acestui capital viu, omul,

—

cel mai

important

factor al producţiei agricole,

S

M'am adresat atunei. Institutului Central de Statistică
care făcuse recensământul din'1930. Nu am găsit decât; statis-

tiea populaţiei rurale care cuprindea la 1938, cirea
15 milioane

locuitori ai satelor posedând

şi muncind 14.000.000 ha. arabile,

„repartizate în 3.290.000 exploataţii, din: care proprietatea
mare

deţinea 1 milion 800.000 hectare repartizate
în :12.900 exploataţii,

"Toate insistenţele mele ca ministru.al agriculturii
de a
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afla statistica, exactă, pe categorii şii îndeletaiciri profesionale, a
fost zadarnică.
Şi!
și
i
„ Lipsa statisticii produce ezitări îîn domeniul egiterttri
croiază' situaţii delicate la forurile iaternaţionale unde se. dis-.

”

a

|

SE

„sută interesele României.

_

"
|
In adevăr:
In conferinţa dela Stressa, fostul ministru 'âl' agriculturii
prof. V. Madgearu, — a fost forţat să amplifite: cifrele Institutului Central de Statistică pentru ca să facă. dovada că România
este o ţară de țărani şi muncitori agricoli: cărora pentru a li se
" asigura un standard de viață omenească are nevoe de un regim
:
preferenţial.
La conferinţa iritornaționalii a țărilor: agrare convocată

A

Pod

pie

“la, Ziirich în 1940, —

de „BIPSA“-Biroul internaţional pentru. .

studiul problemelor sociale îîn agricultură, — chiar eu am fost
nevoit, să prezint aceleaşi cifre aranjate pe categorii profesio-. „
nale, pentru ca România să iasă cu obraz curat faţă de celelalte ţări agrare, — care toate aveau statistici exacte şi verifia
e
Ei
| zi.
cate la
"Astăzi Ministerul Muncii s'a găsit în aceiaşi situaţie de|
licată când, din cauza lipsei statisticilor oficiale, afirmă în
expunerea de motive a decretului de reorganizarea subsecretariatului de stat al muncii, — „că deşi aven aproape. 13.500.000.
muncitori agricoli — totuşi, Ministerul nu se poate ocupă deo:
camdată de organizarea muncii agricole, — de munca, țărănească

şi: de meseriile. rurale“.
Motivul abandonării ţărănimei şi a meseriilor rurale trebue căutat în lipsa: de statistici care duce la abandonarea. oricărei bune intenţii, mai. ales în „problemele de îndrumare a
muncii ţărăneşti, care constituese marile probleme de organizare
a statului şi a viitorului românesc.
Un reviriment sa produs :

Recensământul
„ea

cel din 1930, totuşi

şitul formularului

din

1941, „deşi urmăreşte

simțind

necesitatea

acelaş obiectiv

a adăugat

la sfâr-

2 moi rubrici cerând: a). numărul. muncito-

rilor permanenţi, şi b) numărul
dela fiecare exploatare.

muncitorilor sezonieri şi zileri

Conducerea Tastitutului Central de Statistică, unde se
p.

R.

Toaniţescu

—

Probleme

Social

E

|

i

ărăneşti

|
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lucrează cu multă: prudenţă, afirmă cu sinceritate că rezultatele vor satisface prea puţin cerinţele celor cari cer numărătoarea muncitorilor agricoli pe profesiuni şi îndeletniciri, deoarece recensământul agricol urmăreşte „exploataţiile“ nu „pro-

fesiile şi îndeletnicirile“,
Oricare

ar

fi greutăţile,

Institutul

trebue

să ne

dea

re-

_partiţia pe categorii profesionale a celor 13.500.000 locuitori care
trăese în cele 5.500 de comune rurale,
|
Cum ajungem să determinăm numărul muncitorilor şi
repartizarea lor pe categorii profesionale ?
Populaţia, de azi a României este de 17.000.000 locuitori,
din care 13 milioane 500.000 locuitori ai satelor şi 3.500.000 locuitori ai oraşelor, — aceste cifre sunt date atât de Institut cât
şi de Ministerul de Interne 1).
|

- Dacă scoatem

după

însăşi

arătările

Institutului

Central

„de Statistică cifra de 1.000.000, cât reprezintă totalul celorlalte
profesiuni care activează în mediul rural, ne rămân 12.500.000
agricultori, care înglobează toţi muncitorii agricoli sub forma

celor trei
liilor

categorii

amintite

mai sus,

inclusiv

cadrul. României

Mari

un număr

fami-

de 2.973. 1769 capi de familii,

muncind 12.857.000 Ha,
p. Golopenţa dela Institut fixează
gospodăriilor eu mai puţin de 3 hectare

buiau

membrii

care deţin proprietatea mare şi. mijlocie.
Din aceştia recensământul din 1930 ne arată că existau în

să trăiască 6.800.000 suflete.

Ori

la. 1. 710. 000 numtirul
pe urma cărora tre-

tot d-sa afirmă

că ju-

mătate adică 3,4 milioane suflete au loturi prea mici şi nu pot
avea existenţa asigurată.
___»
Pentru complectarea existenţei, —
— circa, 31/e milioane muncese. ca „învoitori“ -pe pământul marilor proprietari ori se an-

gajează ca sezonieri sau zileri.
Sub 3 ha. nu numai în ţările agrare, dar chiar în cele
„industriale, — nici nu li se mai dă, denumirea, de agricultori, —
- ei sunt trecuţi în rândul salariaţilor.
Să se mai reţină că avem cel puţin un milion de braţe,
— care n'au nici o brazdă de pământ, — şi care îşi asigură
1) .Citrele

mâniei.

trebuese

rectificate

azi

după

Ă

noua „configuratie

Y

a

Ro-

.
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existenţa angajâhău-se fie ca muncitori permanenţi, — îieca
zileri, în aceeaşi comună sau peregrinând în sezonul muncilor,
— dela munte la şes, — dela comună la comună, — dela o proprietate la alta, etc., şi a căror situaţie se aseamănă, mult cu a
muncitorilor din câmpul industrial,
Să nu uităm nici pe membrii familiilor ţărăneşti cu mulţi
- copii, pentru care lotul este prea mic şi nu le poate asigura
existenţa.
“
Prin urmare,: avem milioane de oameni care , trăiese în- chiriindu-şi

munca.

-

.

' Putem să-i lăsăm fără nicio dispoziţie de ocrotire legală ? |
Poate statele Europei au inaugurat. o nouă politică socială faţă de. tamilia ţărănească care-şi asigură existența din
exploatarea lotului de 5—10 hectare.
'ărănimea are nevoie de a fi sprijinită, — prin avantagii economice şi instituţii sociale diferite —, deoarece
.în gospodăria mică, socialul acopere economicul.
- Gospodăria săteanului trebue: oerotită cu alte metode
decât a marelui plugar, — care are şi' el 'destule nevoi. —
Avantagiile acordate marelui agricultor sunt iluzorii pentru
micul plugar.
Politica de sprijinire nu poate îi una şi aceeaşi pentru
toate categoriile de muncitori ai brazdei, — - ea diferă după categorii, pentrucă diferite vor fi avantagiile . economice şi sociale
cu care statul le va veni în ajutor,— de aceea numărătoarea

"se impune

e

ca să procedăm în plină cunoştinţă de cauză.

+ _ Base poate realiza foarte uşor dacă cele 3 Ministere care
au la dispoziţie organele necesare vor colabora cu Institutul
Central de Statistică.
“
Ministerul Agriculturii prin ingineri agronomi' - poate
„pune la dispoziţie statistica repartiţiei pământului arabil, —al
| exploataţiilor şi al indeletnicirilor profesionale. ,
Ministerul Finanţelor are statistica,, contribuţiunilor întoc- |
| mită cu ocazia recensământului fisea]..

Ministerul Internelor are.> numărătoarea pe indivizi și pe
capi
în

de familie.
Doate aceste trei departamente, prin organe care trăesc
mijlocul satelor, dacă se pun de acord este- exclus să nu.
-

i

*

.

2
|

AD
avem

numărătoarea:

letniciri profesionale.
,
rea

muncitorilor

. |

agricoli

pe

categorii

E

şi înde-

e

„Charta. snuncii agricole trebue să înceapă cu numărătoamuncitorilor agricoli pe profesiuni şi îndeletniciri.
|

„Colţul

E

o

CAP.

Social 'Țărănese“, Curentul, 2719948
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„CATEGORIILE PROFESIONALE ÎN AGRICULTURĂ
„ Preocupări internaţionale '
“Acum 25 'de âni, împreună cu profesorul dela, Facult
atea

'de Drept,N. Bazilescu, am redactat un memoriu
pe care l-am
înaintat Biroului internaţional al muncii din.
Geneva, rugând

acest înâlt for să-şi extindă competenţa, şi să fixeze punctele

programatice

ale

ocrotirei

muncitorilor

agricoli

care

se

pre-

zintă în România ca şi în toate țările dgrare
din Sud-Estul Eu-

ropei sub forma următoarelor. 3 categorii
profesionalg :

1 „Ţăranii“ cu loturi până la 10 hectar
e, cari corespund
- „micilor fermieri“ 'din ţările occidentale
şi, micilor patroni ine-

seriaşi“ din câmpul industrial ; . a
Si
|
1,2. »Invoitorii în dijmă“ cari corespund „metayeurilo
r“
din
. Franţa, — „„Mezzardia“ în Italia, — şi lucrăto
rilor. diri câmpul! industrial cari lucrează „cu bucata“, „în
acord“ şi
3.

„Muncitorii

cu. braţele“. cari

salariaţi din fabrici şi uzine.
„» de

corespund

lucrătorilor

Aa

.
Profesorul. Bazilescu a ținut să accentueze. că Facult
atea

Drept

şi Academia

„ striale, prin

de. Inalte Studii

Comerciale

şi Indu-

profesorii de specialitate socotesc că forul
inter. _

naţional dela Geneva nu se poate miărgini la ocroti
rea

sala.“
„ riaţilor din făbriei şi uzine şi trebue să
ia sub aripa sa protectoare
şi pe-muncitorii ogoarelor,

de pe glob,de oare ce:

cei mai

numeroşi

muncitori

m

-

Muncitorii ţărani cu 10 ha. reprezintă în România pentru .
producţiunea, agricolă, ceea ce micul patron meseriaş reprezintă
pentru producţiunea industrială. Factor determinant în existenţa lui nu este numai: pământul, uneltele şi inventarul, — ci
munca lui şi a familiei sale cu care face faţă nevoilor gospo;
- 'dăriei şi culturei câmpului.
Socialul întrece economicul și la meseriașul dela oraş şi la *
“ plugarul dela sat, — ambele, clase formând burghezia mică, — i
ÎN
burghezia de muncă.
A. doua categorie a celor cari Inerează, ca tavoitori, pe
moşiile proprietarilor, se poate asemăna cu c6i cari lucrează

" în câmpul: industrial cu bucata.. Munca în dijmă are multe ase-.

mănări cu munca din industrie. denumită „în: acord“. Unitatea
care determină plata este numărul ha. cultivate în dijmă din al
| căror produs, se remunerează, munca cu o cotă parte din pro- ..
i
n
duse, în natură, nu în bani.
A treia, categorie, a: muncitorilor cu+ braţele, permianenţi.
sau sezonieri, — calificaţi şi necalificaţi, angajaţi cu anul, cu
luna sau cu ziua an aceeaşi situaţie ca lucrătorii din uzine şi
ateliere, — raporturile dintre ei şi proprietari se stabilesc pe :
bază de: convenţiuni de; muncă cu salariu fix, eventual cu
aa
hrană şi adăpost. +
Memoriul nostru enunţa şi un program “minimal de revendicări sociale și economice adaptate bineînţeles: la specificul

muncei agricole, — neavând formula de împrumut.

A

Cum răspunsul întârzia, am profitat de vizita. în! 'Bucu-:
|
_reşti:a acelui suflet: generos Albert 'Thomas, Dirăctor al B. 1.
T-lui şi la conterinţa, ce a: ţinut-o la. Uniunea: Generală a Micilor Industriași, — i-am reamintit că este dator un răspuns Fa|
cultăţii de Drept şi Academiei. .
Răspunsul lui Albert Thomas. a fost: că problezaa' oero- |
tirei muncitorilor agricoli ca și problema. micilor industriaşi
constituind. problema: micei burghezii a întâmpinat dificultăţi
peste care. s'a trecut. şi. sa admis în principiu că Geneva se'-va
ocupa, şi de ocrotirea lor, în acest scop s'au constituit comisiuni

+
de studii“,::.
Văzând ezitările Genevei,, m'am decis să pun în diseaţio
..

7.

92
altor
foruri
internaţionale
problema
brazdei.
|
De acord cu d. ministru Pella,

ocrotirii la conferințele Uniunilor

ocrotirii

“muncitorilor

am zidicat

:
chestiunea,

-

interparlamentare dela Is-

tambul (1936) şi Paris (1937) unde delegatul României a fost
ales raportor.
La conferinţa ţărilor. agricole din Ziirich (1938)
"şi la congresul din 'Tripolis (1939), — propunerile delegatului

-. României
au

fost primite

cu unanimitate 1).

In timp ce. peste îruntarii la congresele internaţionale
problemele ocrotirei făceau progrese, în România se ignora importanță lor,— şi se refuza luarea. lor în discuţie: Cităm :

|

„Am

cerut d-lui ministru Sasu autorul Codului agricol din

1937 să adaoge câte un capitol special
tru muncitorii brazdei.

pentru

țărănime

Şi pen-

Răspunsul a fost că legea se ocupă numai de agricultură
- considerată ca unitate economică,— iar nu de interesele muncitorilor agricoli, pentru care se va veni cu un cod special. Când,
i S'a atras atenţia că totuşi legea sa a prejudecat problemele so-

ciale

atunci

când

reproduce

10 articole

din - legea

învoelilor

agricole din 1907 şi când obligă întreprinderile agricole să pre-:
gătească pe muncitorii calificaţi ai traetoarelor,, — m'a trimis
la ministerul muncii,

In şedinţele Consiliului Superior al Agriculturii 1938, am cerut să se 'redacteze un „statut special“ pentru țărănime şi”
muncitorii agricoli. 'Pehnicienii din consiliu în frunte cu purtătorul de cuvânt al marei proprietăţi. — Constantin Garoflid :

au refuzat socotind. inoportună
Totuşi, —

la 1938

—

am

întocmirea unui statut social).
oficializat

problema,

când

am

luat în primire Ministerul de Agricultură şi am anunțat redactarea unui statut 'social şi profesional al agriculturii în general, al ţărănimii şi muncitorimii, agricoleîn special 3).
o

M'am simţit, dator să reamintesc datele de mai sus tocmai pentru ca'să se vadă că România n'a fost nici streină şi
mici. absentă dela preocupările forurilor internaţionale asupra
.-

1.

Forurile

Vezi D. B. Ioaniţescu : Pălmași, Dijmaşi, Lotaşi,
Internaţionale şi ocrotirea muncitorilor agricoli.
2.: Idom, pag. 194.
,

3

Vezi

Cap.

XXI,

prezenta lucrare.

pag.
A

212,

-

Cap.

E
problemelor

iniţiat,

Se

sociale

,

în agricultură

|

din

care

pe

-

degajează

din

această

20

unele

le-a

|

preocupare

şi

|

generală

că

agri-

- cultura nu este numai 0 unitate economică
care să fie tratată
după aceleaşi norme în toate țările.
î
:
Că
categorii

în cea mai mare parte
de muncitorii agricoli,

a țărilor agricole există
cu. revendicări specifice

căreia, şi care, trebuesc. studiate. şi concretizate
forma unor „statute speciale. profesionale“.
trebue

Că chiar la micii plugari, statutul
să cuprindă puncte programatice

trei
fie-

separat, sub
-

social şi profesional.
diferite după, struc-

- tura celor 3 clase profesionale ; lotaşi, pălma
şi

și dijmaşi, de-

oarece activitatea lor în procesul de produ
dţie îmbracă mai mult

„aspecte sociale decât economice,

-

e

Vom studia rând pe rând fiecare statut social şi
profe-

sional pe care vom încerca să le schiţ
ăm în articolele viitoare,
” rugând pe toţi cei care cunose probl
ema să vină cu propunerile

lor pentru ca aceste statutesă ia naștere cât
mai curând. Mo-

mentul păcii să nu ne surprindă nepreg
ătiţi.
O asemenea preocupare o constatăm
în

beligerante fie neutre.
„+

|

toate

ţările

o

"Ţărănimea noastră, vitează când se întoar
ce de pe

fie

Rae

îront
„unde a constatat unele stări de fapt care
dă de gândit să nu.
simtă gol şi lipsă de preocupare în ţara, lor.
.
„Colţul Social
4

.

”

.

.

|

Țărănese',
,

Curentul, 4/10/943
=

„cae. 1

- +

PĂRANI
ŞI MUNCITORI AGRICOLI
Carenţa. legilor sociale

„Pentru ca un program social agrar să dea bune rezultate

"este necesar să se determine
„tărani“

şi ce

„Nu

poate

trebue

în prealabil ce înţelegem

să înţelegem

fi aplicare

prin

„muncitori

prin

agricoli“.

sinceră din partea organelor

execu-

tive dacă nu se va, fixa un „cadru juridic“, .care'să precizeze

şi să definească elementele fiecărei clase profesio
nale rurale, : *

„1

țiunea

Să se “determine de unde înceşipe
unde se sfârşeşte noeconomică

a “marei 'şi mijlociei proprietăţi

„ Văranului lotaş şi a. muncitorului cu braţele.
|

agricole,a.

a

Numai în acest caz politica, de încurajare va acorda avan--

tagii în deplină cunoştinţă de cauză şi va sprijini
efectiv agri-

„Cultura şi clasele profesionale agricole.

-

|
|
„__..» Fără precizarea, acestor elemente de bază, — bunele
in-.
tenţii
și dispoziţiile ocrotitoare nu vor da rezultate
le așteptate.

|
Aşa, s'a procedat în câmpul industrial : Confuzia,
voită,
sau inconștientă, între marea, industrie, denumită „fabrică“
, cu
atelierul meseriaşului mie patron şi lipsa de definire
a celor 3.

de

categorii de muncitori industriali, — au produs
mari dificultăți
aplicare.

„. Dificultăţiln'aue dispărut decât dupăce prin legile: Ca.
merilor de muncă din
1932,a judecătoriilor de muncă

din.

-

1933 şi asigurărilor sociale din 1933, s'au definit şi: delimitat,
toate categoriile profesionale. Numai, în urma determinării cadrului juridic sa putut aviza, în deplină-cunoştinţă de cauză,
la acordarea de avantagii speciice după interesele lor econo- mice şi sociale.
Țăranii şi muihcătorii agricoli sunt două clase distincte :
cari trebuese ocrotite 'separat în revendicările lor sociale. “Au
şi puncte, dar au şi mari diferențieri.
E

Termenul

generic de ţărani enprinde în mod obicinuit pe:

toţi cei cari muncese ogoarele noastre, Acesta este însă aspecțul |
economic.
Din punct de vedere juridic — - ţăranul deşi. muncitor,
trebue tratat sub dublu. aspeet : -ca proprietar şi ca muncitor
„agricol.
:
Când îşi munceşte lotul său trebue încurajat ca mic producător, însă când lucrează la un alt proprietar, — este indi-

ferent dacă are: pământ

sau nu, —

el apare în calitatea de-

_mancitor' agricol „salariat“ sau „învoitor“. Criteriul de bază
când lucrează pe contul altuia este contractul de. muncă: dintre:
el.şi proprietarul patron. E
i.
|
Situaţia, de salariat impune alte norme de ocrotire care:
se deosebesc de cele care se aplică, ţăranilor posesori de pământ. ;
In fața, legilor 'economice şi. sociale: interesează rolul pe. :
"care fiecare clasă profesională îl are în procesul de producţie...

Calitatea de proprietar sau simplu munzitor, —

impune

darea de avantagii economice şi: sociale diferite, -— - după,
sităţile speciale fiecărei categorii: .. - i
- Țăranii sunt de obicei toți cei care posedă pământ
d la 5, 10, 20, unii merg până la 50 ha. Nu orice cifră s'ar fixa
- lege poate contura (plafona) întinderea noțiunii de clasă
nească. Trebue să se țină cont de posibilitatea de muncă a
numeroase familii ţărăneşti, în Juneţie de asigurarea
standard de viață normal.

acornece-până:
prin : ţără-.
unei
unui

Asigurarea standardului de viaţă al familiei, «celula con-.
tinuității neaniului, cere avantagii preferenţiale..
i
- Bgalitatea de tratament

agricolă 'însemnează
miliei jărăneşti.
IL

.

|

po

între marea Şi mica

proprietate

vitregia. lotului țărănesc. inclusiv «a fae:

e

ă

926.
tii

Desigur că cei cari nu au pământ suficient ca să-și poată
ze
_acoperi miodestele nevoi de trai şi trebue ca să-şi închirie
munca ca să se poată hrăni, ocrotirea, acestora întră pe plan

social, ei fiind mai mult muncitori

“Numărul

|

decât proprietari.

lor se ridică după categoriile Institutului Cen-

„tral de. Statistică la cirea 3 jum. milioane suflete grupate în
"peste 500.000 de gospodării mici, ilustrând mizeria, şi pecetluind
:
starea de subnutriţie.
- In unele. ţări, cum e Germania sunt trecuţi: în; rândul
salariaţilor şi oerotiţi ca atare. Nici vorbă să mai fie socotiți în
“
categoria proprietarilor de pământ.
i de
acordări
nţa
conseci
,
cu
juridică
area
" Iată de ce delimit
ocrotire
'de
legilor
textele
avantasgii diferite, trebue trecută în
aşa cum s'a procedat în câmpul industrial.
găsim nimic, nici
!
Veriticând legiuirile noastre agrare, nu

măcar un început de definire. .
“ Toate legile noastre agrare începând dela Statutul lui
Alexandru Ion 1. Cuza, — 1864, — legile de împroprietărire par" ţiale şi legea generală de împroprietăriră
înfiinţarea instituţiilor de credit agricol şi
tru încurajarea cooperaţiei, nu găsim nicio
- aceste legi se legiferează pentru interesele

din 1921, legile de
chiar în legea pen:
delimitare, de şi în
ţăranilor lotaşi, —

care nu mai erau clăcaşii de odinioară. Clăcaşii erau o categorie
“Regulamentul organic și
|
socială bine definită juridicește de
de obiceiul pământului.
- Această

lipsă o constatăm nu numai

la legiuirile

agrare

“vechi, dar chiar în cele noui. Astiel :
Legile de organizare a Camerilor de Agricultură din 1925,
':1930, 1931 şi 1934 şi legea conversiunii din 1936, au refuzat să
rezolve această problemă
:
.-:
parlament.

deşi li sa

atras

Autorul codului agricol din 1937 când

stăraitor
.

atenţia
-

în

îi Sa, cerut în par-

lament să prevadă avantagii separate pentru fiecare categorie,
.— să ia exemplu dela ceea ce s'a făcut în câmpul industrial, —
-Sa mulţumit să declare „că agricultura este o singură unitate

„economică“ şi că legea sa urmărind numai încurajarea produ«
ţiei agricole, înţelege să trateze la fel pe marii, mijlooii Şi micii
agricultori.”

-

19
A.

"Curioasă concepţie, antieconomică şi antisocială, care se
repetase de atâtea ori în câmpul industrial, dar: care a îost
înlăturată încurajându-se separat marea şi mica industrie, Şi

” separat clasa muncitorilor cu braţele.

|

Ca încoronare, legea învoelilor agricole din 1940, deşi în- .
tocmită special pentru reglementarea, raporturilor de muncă
în agricultură, nu pomeneşte nimic de lotaşul ţăran. Se ocupă.
numai de „angajaţi şi învoitori“ fără nicio definire. Pentru clasa lotaşilor, legiuitorul din 1940 este absent dela orice, măsuri
de ocrotire.
Or aci era sediul materiei. Nu se putea ocazie mai ni-

merită să se fi definit clasele profesionale, — decât în momentul
când

se fixau raporturile dintre muncitor şi proprietar.
Nu s'a făcut.
S'au ignorat datele problemei. .Spiritul care a dominat la alcătuirea legii neoiobăgiei din
1940, — a fost asigurarea „facerii muncilor agricole pentru asigurarea producţiei“. Pentru atingerea, acestui obiectiv, „sau
înăsprit măsurile şi sau înmulţit sanctiunile ! je — recunosc
chiar autorii legii. --:
"Această omisiune, sinonimă cu vitregia trebue să dispară.
Programul social agrar. nu va putea fi aplicat în toată sinceritatea lui, fără determinarea cadrului juridic care să "defi“ nească elasele profesionale şi să le delimiteze întinderea. şi
structura,
„Colţul

Social

'Părăneso“,

Curentul,

23/11/944

-,

E
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"CAB,
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- STATUTUL ECONOMICO-SOCIAL AL 'ȚĂRĂNIMEI
Lotul țărănesc este marea realitate a economiei rurale
Problema ţărănească, este 0 problemă mondială.
Statistica Genevei ne arată că avem în omenire
550 miloane muncitori cari trăese din -munca câmpului,
— faţă de
- 450 milioane. cari aetivează, în câmpul muncii
industriale.
Din cele 550 'milioane numai 15 la sută sunt
aa
muncitori
„agricoli cu braţele, — restul de 85 la sută
— sunt mici agricultori care

„_

muncesc

pământul. şi ei

şi familiile

Din aceste;:cifre rezultă că problema

lor.

țărănească este o

” problemă a omenirii cu caracter
mai grav în țările agrare decât

. în cele industriale.

„_

_

In România

Pa

avem

|

|

|

după pierderea judeţelor din! nordul

Ardealului, — circa 2 şi jumătate milioane capi de'
familie.
Dacă adăog

:
ăm pe lângă fiecare cap de familie încă
3 membri, —
-. soţia şi 2 copii, — număr. redus
faţă de prolificitatea familiei
ţărăneşti, Care numără curent 3-5
copii, ajungem la circa,

„10 milioane suflete care trăese din munea.
ogoarelor. -

a

Deci, — problema ţărănească copleşeş
te toate

celelalte ea_tegorii de muncitori, am spus acea
sta de nenumărate ori în parlament,

—

la consiliu

l superior. agricol, — la Mini
sterul agri-culturiişi al muncii — fără să
micşorăm. cu nimie valoarea ne-.
contes

tatăa muncitorului industrial, Azi
avem

" confirmarea.
oficială a constatărilor noastre prin
legea de organizare a Minist
erului

agricolă

Muncii

din

satele

care “fixează ' la . 13.500.000

româneşti, dar

de soarta

această lege declarăcă nu se poate
ocupa...

muncitorimea;

cărora

cu

Aa

regret :

E
: Dacă, aceasta e- situaţia, e timp
ul să ne întrebăm, care.
trebue să îie politica statului
român pentru asigurarea unui
|
Standard de vieaţă. omenese plug
arului şi pentru 'ca el să poată.
face faţă multiplu
citor al brazdei,

lui ro] pe care-l are în viaţa naţi
unii : -mun-

cap

de familie,

soldat şi cetățean.

=

-

„>

--Orice 'reformă:-trebue

să: urmărească

atingerea

ay

,

celor. 2

mari comandamente care constituese fundamentul pe care este
aşezat

fiinţa neamului : A. Familia şi B. Cultura pământului.
Sprijinirea, familiei impune -reforme cu caracter eminamente social.
.
CE

”

- Cultura pământului are nevoe de ăvantagii. economice —
cale să încurajeze „producţia“ şi „desfacerea“ produselor agricole, — cu menţiunea că toate: aventagiile economice trebuese
să poarte pecetea socialului.
|
ÎN
. Lozinea statutului social-ţărănese trebue să fie :
„Să avem-un ţăran” cât mai înstărit, -— cât mai sinitos, —
cât mai luminat. -

4: Ocrotirea familiei :
Statutul social pentu sprijinirea familiei trebue. să conțină măsuri pentru combaterea maladiilor sociale şi sanitare, - —
constatate de însuși Ministerul Sănătăţii şi de Tastitutul Central de Statistică.“In

România muncitorii

agricoli

şi

familiile

general un „standard de vieaţă foarte redus“,

lor

au

-*

:

în -

i

Punctele programatice care pot figura în statutul social .
vor conţine soluţii pentru combaterea maladiilor sociale şi sanitare, pe care le vom desvolta la „capitolul : „Politica sanitară
rurală“ ele privind toate clasele profesionale din câmpul agricol.
„Sub nici un motiv nu poate lipsi „protecţia, mamei şi a
copilului înainte şi după naștere“, „ precum. şi „alocaţiile fami- . liale, —' după numărul copiilor“ dispoziţii care nu lipsese din
nicio legiuire de protecţie a familiei țărănești.
*

B. Produoţia, — - cultura pământul.

e

,

rr

" Ogorul micului plugar trebue pus. în valoare, — printr'o |
politică de încurajare economică: adaptată lotului până la 10 i
hectare.
:
- Orice jertfe bugetare nu trebuosc precăpeţite, — dat fiind
că făizinimea este isvorul de sânge al neamului românesc.
Politica de egală încurajare a agriculturii considerată

30
“ca

ran

unitate

economică

în aceeaşi

nu

poate

măsurăca

profita

marelui

micului

producător

agricultor.

'Țăranul

ţă-

când

pleacă la câmp şi pune plugul în brazdă ară, şi seamănă dominat de numărul gurilor” flămânde din casă şi al vieţuitoarelor
din curte,

Ce i-ar folosi lui -scutire de vamă, reduceri la transport
şi toate avantagiile economice în stil! mare care sunt de netăgăduit folos pentru agricultorul mare dar care pentru el sunt
- iluzorii?
,
„La, conferinţa internaţională din Ziirieh distinsul reprezentant al micilor producători belgieni, — a rezumat astfel ca“racterul ocrotirei micului plugar : „Toţi factorii responsabili
se încăpăţânează să trateze producţiunea micului agricultor şi
a muncitorului agricol cu braţele, după criterii economice, pe
“când realitatea cere ca aceste probleme să fie tratate
după

aspectul lor social“.
SI
"Lotul țărănesc, — iată marea realitate a economiei i rurale.
Toată tehnica agricolă să se adapteze pentru ridicarea,

"

producţiei lotului ţărănese şi scoaterea lui din starea
de : primitivism dureros în care se sbate'din cauza cerealismului
exagerat şi înapoiat,
”

“Centrele

agricole : să se înmulțească şi înzestreze cu ma-

şini şi invetar agricol
-podăriile româneşti..

de care să

profite în primul

rând

gos-

Selecțiorarea şemințelor, — înfiinţarea, de silozuri,
creaindustrii agricole pentru combaterea şomajului
agricol

rea de

şi oprirea exodului rural, — toate să fie dirijate ţinând
cont îîn

primul

rând

de interesele micului

'Valorificarea

producției

producător.

prin

fixarea

unei

drepte cum-

pene între preţul. produselor industriale şi
cele agricole, — să
constitue crezul politicei economice a
statului român.
Asigurările sociale :să garanteze pe ţăran și familia
lui,

contra boalei, aceidentelor,
rilor . vieţii 1),

bătrâneţii, Și contar

Asigurările agricole, —
sociale

să

tuturor riscu”

a, nu se confunda

garanteze - “riscurile

pierderii

vitelor,

cu asigurările
uneltelor
2

1.

Vezi

Cap. XIII

„Meşteşugarii
7

satelor“,

şi

a
întregului inventar țărănesc, contra focului, secetei, grindinei,
morţii sau oricărui alt eveniment care paralizează producţia.
Creditul agricol.
Pentru ca producţia şi desfacerea să
meargă, normal. se cere ca alimentarea, cu credit să fie astfel.
organizată, încât să pună la îndemâna plugărimii pe termen
lung şi cu dobândă mică împrumuturile nâcesare,— însă cu o
procedură,
grabnică,
necostisitoare,
ținând
cont de plugar
ca muncitor al brazdei cap de familie şi de rolul său decisiv
în vieaţa naţiunii.
La acordarea împrumuturilor să conteze
funcțiunea lui în procesul economie de producţie,— nu solvabilitatoa bancară cu 2 giranţi şi zălogirea întregului. avut.
Creşterea vitelor.
Recensămintele din 1930 şi din 1940,
„ constată, că creșterea vitelor, — este rentabilă şi se adaptează
mai mult proprietăţii mici şi mijlocii decât marei proprie-

tăţi. In consecinţă, îmbunătăţirea. rasei animale pentru a face
din creşterea vitelor o principală ramură
venit

gospodăriei

plugarului

să

de activitate şi bun

fie o poruncă

primordială

în.

statutul social şi economic al ţărănimii. In acest scop să se înzestreze comunele en producăţori de rasă de toate speciile, —
şi să se încurajeze . comercializarea produselor animale la un
cât mai remuneratoriu preţ.
Obştiile săteşti şi cooperația să funcționeze în alt spirit
decât cel actual. Primordiala lor îndatorire dacă vor să solidarizeze pe plugari în jurul lor este să ţină cont de psihologia
individuală a țărănimei şi de tradiţionalismul satului, — am-

bele constituind închegarea comunităţii naţionale.
Camerile
loturile

agricole,

demonstrative

„fermele
şi. orice

specială, să fie transformate

"plugarului activ şi luminat.

model“,

alte

„centrele

instituțiuni

în „şcoli

vii” puse

|

agricole“,

cu. destinaţie

la. îndemâna

|

AMeşteşugarii agricoli. Pe lângă centrele agricole ca prim
început să se înfiinţeze ateliere pentru formarea de mecanici
agricoli. la îndemâna şi trebuinţele plhigarilor.
.
Meşteşugarii satelor. .
Da
- Pentru meseriile rurale, este mevoe de un statut special
ale cărui puncte programatice sunt desvoltate la cap. XIII.

Invăţământul profesional să nu ignoreze formarea meş,

ga
« pregătire specială pentru industria casteşigarilor satelor, cu
nică şi nevoile micului agricultor.
îîn le-:
„Bă se încurajeze aşezarea în sate a meşteșugarilor

gătură cu nevoile gospodăriei
contribui la ridicârea
culturii pământului. :

ţărăneşti,

economică
:

—

numai

â satelor, —

astiel vom

Şi la propăşirea

"„Invoelile Agricole“, „Exodul Rural“ „Locuinţa şi hrana“,

pro„Pregătirea şi. educația - profesională ă** ca şi toate celelalte
integrantă
parte
fac
care
-bleme cu caracter. pronunţat social
din: „Statutul social țărănesc“ se păisese” tratate separai în cu,
a:
-_prinsul acestei lucrări.

Căminul

sătesc, trebue să ia fiinţă ocrotit de stat şi pus

“ la adăpost de orice urmărire, constituind

un: „minimum

de exi-

i „stenţă a familiei ţărăneşti“ „o.
Bunul de familie, — adaptat la tradiţia românească adică

„transmisibil sau primului băscut sau celui mai destoinic dintre
copiii de sex masculin, — ales de capul: familiei, asigură continuitatea vieţii economice şi a neamului.
” Aci creditul să. lucreze în “plin inaugurându-se politica
de plasare a celorlalţi fii care trobuese despăsubiţi şi îndrumați
Aa
.
către industrie şi comerț.
Regimul fiscal să uşureze pe micul! producător care are
de luptat pe piaţa concurenţei cuu tehnica, şi cun avantagiile marei

--

produeţii.
„_ Transformarea impozitului agricol într'o . taxă specială
asupra produselor vândute, — va asigura un minimum neim-

„o
|
pozabil familiei ţărăneşti.
cartea îun-:
comasarea,
;
“Cadastrărea;
:
juridic
'Regithul
”
economice
vieţii
al
şi
proprietăţii
“duară şi regimul juridic al
în general să iasă din concepţia perimaţă. a Codului Napoleon |
a

şi să se adapteze spiritului social de azi.

|

- Justiţia

să fie rapidă, eftină

sătească

şi

la

îndemâna

|
! satului.
Ca încoronare, dispoziţiile statutului “social țărănese să
urmărească, ca pământul ţării să rămână în propriotatea, româă- ”

| nilor muncitori de pământ.
*

„Coltul Social

mărăneset

Curentul,

11/710/943.

,
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MUNCAA AGRICOLA ȘI MUNCA INDUSTRIALĂ N
- Necesitatea extinderii legislație
RI
îi

,

Ai ii

E

a

sociale ȘI .
“tie

pe

ze :

nina sindicatelor agricole, prântran lung comunicat,
„după ce recunoaşte „importanţa problemelor “sociale agricole
“şi interesul ce au agricultorii” de a le asigura o'cât.mai bună
situaţie la care ei sunt” gata să contribue“ face' o serie de obiecţiuni pe care le găsim şi în memoriul” întoemit de C. Garoflid
şi citit în aula Academiei de înalte studii comerciale. şi indu-

.

striale la 1 Mai 1939; sri “sodinţa festivă 'ea Institutului de studii
au
it
E
muncitoreşti. |

Cu toată considetaţia. ce avem pentru. Uniunea sindicatelor agricole să ne: fie: permis să'o rugăm. să numai stăruie
în argumentele pe care Je auzim de un sfert de veac.
Recunoaştem că- munca, agricolă, se prezintă, în condiţii
eu totul: deosebite de munca: industrială, şi că ea depinde prea
mult, de elementele naturei ceea ce nu este cazul muncii induagricolă este discontinuă ' şi sezonieră „deoarece
)
ştriale. Munca:
se destăşoară îîn câmp liber expusă intemperiilor vremii, ploae,
-,
secetă, grindină, vânt, îngheţ ete,
Din contră munca! "industrială e permanentă, şi continut,
pentrucă este concentrati în fabrici, uzine şi ateliere şi este supusă în întregime voinţei întreprinzătorului, — adică facto'rului om, —.care în întreprinderile industriale, domină. chiar
a
:
elementele. maturii..
* Muneitorii agricoli sunt risipiţi 5 întinsul: ogoărelor în ă
sate şi. cătune pe când muncitorii industriali sunt: masaţi în
. mari centre. urbane constituind Q forţă prin numărul lor, prin
uşurinţa cu care se pot coaliza, ŞI impune condiţii de muncă. mai

-

bune, mai omeneşti. :
„Agricultura

mai are şi această inferioritate în special în

“țările cu structură agrară, — că se bazează pe znijloacele prizni- N
D.-R.

Joaniţescu

— Probleme

Social "ărăneşti

3

:

r

34

|

-

|

muncitori fără pretive de exploatare cari permite iolosirea de
ceea ce este
gătire şi fără conștiința demnităţii profesionale

industrial
tocmai contrar de ceea ce se întâmplă cu muncitorul
standard
un
cu
şi
care este: mai conştient, mai bine pregătit,
- de viaţă mai ridicat.
"Aceleaşi

obiecţiuni

le

găsim

şi

în

expunerea de

motive

d. Auresemnată, de d. Ionescu-Siseşti şi în raportul semnat de
Garoflid.
C.
de
liu Pană şi în memoriul Uniunei semnat
Nu
nimeni.
Criticile sunt reale şi nu le poate contesta
“putem să nu recunoaştem. inferioritatea profesională a munciinfeaceastă
toemai
Dar
industrial.
“torului agricol faţă de cel
rioritate trebue să oblige statele să ia apărarea celor slabi. dar
şi cei-mai preţioşi colaboratori ai agriculturii.
Se poate oare. să nu prevedem dispoziţii ocrotitoare pen"tru. angajamentele celor care execută cea mai: grea Şi .capricioasă muncă, cea agricolă expusă tuturor rigorilor naturii 1

Convenţiile

de muncă

ale celor ce se angajează cu. ziua

sau cu luna, putem oare să.le lăsăm. la. regimul libertăţei ne-

mărginite al angajamentelor liber consimţite (7) cum se exprimă cu candoare nevinovată raportul legii din 1940, unde cel
tare, proprietarul, dictează. celui mai slab, lucrătorul ?
Putem'lăsa libertate nemărginită la fixarea salariului,—
a duratei zilei de lueru care în timpul verei merge până la 16
ore, ducând la extenuare 9.
.
„ Putem, oare: să lăsăm la: bunul plac fixarea acelei Dăirţi
din salariu care se achită în natură, dar face parte tot din .

mai

salariu,

_

şi anume : hrana

şi adăpostul

î

Cine poate. închide ochii la exodul

|

braţelor de "muncă

care peregrinează dela munte spre sătele dela şes, şi se angajează pe. întreg sezonul la moşiile din câmpie cu un modest

salariu lunar,

„adăpost şi hrană i,

„Nu trebue să luăm măsuri ea hrâna să fie suficientă
n.
atunci când rapoartele medicilor constată că sunt hrăniţi insuficient, ceea ce poate provoca degenerescenţa rasei î

+

Dar din punet.de vedere moral, — nu trebue oare să
|
laăm măsuri pentru separarea lucrătâarelor femei de multe
ori minore, de bărbaţi cu cari sunt lăsate să locuiască sub acelaş:

|

„85
acoperământ, ceea ce duce la o promisonitate condamaabilă din
punct de vedere moral î
a
Am citat numai câteva exemple pentiu ca să se vadă
că dreptul de intervenţie al Statului este legitim şi obligatoriu.
Desigur trebue să se. ţină cont de natura şi specificul
muncii agricole. Suntem deplin convinși - că, nu orice dispoziţie din câmpul industrial poate îi extinsă tale- quale în câmpul
agricol. Insă multe din măsurile de protecţie pot fi „adaptate“
muncilor agricole, ori câte diferențieri ar prezenta faţă de muncile industriale.
|
,
“O singură și mare grijă să avem: să nu derorganiza
| economia agricolă,
“Să fie liniştiţi marii agricultori asupra. acestei chestii,
deoarece experienţa a dovedit că oriunde sâu introdus refor„ele sociale producţia a crescut cantitativ şi calitativ.
!
Nici încărcată cu sarcini inutile dar nici lăsată să abandoneze cele mai elementare obligaţii sociale faţă de colaboratorii săi indispensabili, muncitorii ogoarolor, — aceste albine
, . producătoare care munegese din greu mecăjita brazdă,
Ministerul muncii nu poate îi absent dela înfiinţarea, şi
„privigherea instituţiunilor sociale, fiind singurul departament . -

care posedă aparatul necesar, format pentru a. face viabil noul
regim

al muncii agricole şi asigurărilor sociale.
”
|
Cu experinţa pe care o am în această materie “de peste
“un sfert de veac, rog pe d-nii agronomi şi organele oficiale ale

„ ministerului agriculturei-să nu facă chestie de prestigiu şi să
asume

singuri răspunderea conducerii instituţiunilor sociale.
Sunt atât de mari dificultăţi mai ales la început încât
„ experienţa sar plăti scump şi ar duce la compromiterea reformelor sociale.
Condus numai de considerațiuni de echitate şi dr eptate
socială în calitate de ministru

al muncii

am

trecut acum

TI ani

prin parlament legea din 1932, care extindea îîn agricultură dispozițiunile ocrotitoare ale contractelor de muncă din legea din
1929, de oare ce Inalta Curte de Casaţie prin două decizii a înterpretât-o că nu putea fi aplicată şi în agricultură.
Inalta Curte avea dreptate, aşa a fost întocmită legea'contraetelor de muncă din 1929 ca să fie aplicată numai la lucrătorii
L
-

-!

.

po

în

:

i

|
“

-

e
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şi fincţionarii particulari din industrie şi comerţ. Dar ministerul: muncii nu putea lăsa în afara legii pe cea mai numeroasă

catecorie profesională, aceia-a muncitorilor agricoli şi de aceea
a votat şi promulgat legea; din 1932, — pentru extinderea, dispoziliunilor de ocrotire în câmpul agricol.
Legea. mea ţinea cont de susceptibilităţile organelor agri-

admis colaborare. între cele două ministere prin Ca-

cole. Am

merile de. Muncă şi Agricultură care erau obligate să avizeze
ce anume măsuri de protecţie puteau. îi extinse şi adaptate muncitorului agricol.
a
După 5 ani, la 1937. în loc să fie. aplicată ă și complectati

|

i s'a făcut onoarea să fie abrogată printr'un articol special de ..
lege,— îar la 1940 abrogarea a luat forma agresivă a, artico"- ului 140 care scoate în masă dela, protecţia legilor sociale pe
muncitorii brazdei. :
N
SE
|
« Unde am fi fost cu realizările în acest domeniu dacă sar
fi urmat politica constructivă dela 1932 ?
A

Uniunea

Sindicatelor, de al cărei comunicat ne vom mai |

„- ocupa, să reflecteze serios asupra, urmărilor atitudinei sale care
socotim noi nu corespunde intereselor economice agricole.
„Colţul

boia

"Țărănesc,

Curentul,

3/XI1/943

Cab. VIL

MUNCITORII AGRICOLI CALIFICAȚI
„Coniuzii şi contradicții |

o

Uniunea
Sindicatelor
Agricole . prin comunicatul
său
afirmă că „structura proprietăţii agricole dela noi, când majoritatea.sătenilor sunt şi mici proprietari agricoli, este o cauză

a lipsei

muncitorilor

„nent,. care
orașe“ .

să

fie

agricoli

asimilați,

specializaţi, cu caracter -permaca. structură

cu
!

muncitorii

dela.

.

N

.

|
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Li

D. ministru Marian, — găseşte că există, această clasă a
| muncitorilor agricoli permanenţi, pe care d-sa a denumit-o cu
tradiționalul nume de „simbriaşi“ şi a dat dispoziţii să se studieze asigurările sociale contra accidentelor, boalei, bătrâneţii.
Ministrul Muncii” d. arhitect Enescu: este de. aceiaşi părere şi
pentru documentare a constituit în-sânul Consiliului superior al

muncii o secţie specială, .

ar

A

.

Institutul de studii muncitoreşti are de asemenea, o secţie
specială pentru studiul problemelor clasei muncitorilor agricoli, — a cărei existență nu se poate contesta.
Societatea Inginerilor Agronomi cu imparţialitate Şi .
obiectivitate . împărtăşește aceeași opinie şi avizează 'asupra
necesităţii definirii lor pe categorii profesionale. . :
D. Aurel 'Pană fost: ministru. al. agriculturii şi raportor
al legii modificatoare din 1940, recunoaște şi d-sa în prima, parte
a raportului „existenţa muncitorilor agricoli permanenţi, acești

"muncitori absolut necesari unei raţionale exploatări agricole“.
Dar, după ce afirmă
că „pentru prima oară se legiferează la. noi: soarta. muncitorului agricol: permanent“, şi după
ce d-sa mai recunoaşte. că „avem specialiști agricoli care încep
şi sfârşese cariera lor în agricultură“ spre surprinderea noa-stră termină. cu. constatarea că „din. cauza politicii agrare urmate n'avem o clasă :'de muncitori agricoli“ chiar precizează
„că din cauza împroprietăririi sătenii fiind ei înşişi agricultori
pe cont propriu şi salariaţi — clasa pormanenţilor a dispărut, |
— dar, că luerurile se vor: 'schimba, şi să lăsăm să se formeze
această clasă deosebit de proioasă, pentru, desvoltarea: unei
„bune agriculturii.
*
,
E cam coniuz şi greu de înţeles.
Aveni sau nu această clasă ?
D. inginer Frunzănescu, — un distins cercetiitor al problemelor agricole, — în calitatea sa de conducător al direc_ţiei economiei agrare, — în şedinţa consiliului superior al Mun- *
cii din 1 Decembrie 1943, — răspunzând obiecţiunilor d-lui Bran-.
covici a afirmat hotărît „existenţa muncitorilor agricoli permanenţi, — al căror număr se ridică la câteva, sute de -mii şi. că
pentru această clasă a muncitorilor. agricoli: permanenţi, —
:
4

p-

+

"88
se

a
impune

un

regim

sociale“.

|

de
«

protecţie

şi

organizarea

asigurărilor

|

-

Ne raliem la opinia d-lui director Prunziinesou, — si vom
utiliza procedeul întrebuințat de d-sa.
Inainte. de a face numărătoarea, —

să vedem

ce cuprinde

. Codul agricol, — legea modificatoare din 1940, — pe care Uniunea Sindicatelor Agricole, îl socoteşte în situaţia de azi că este |
complect în ceea ce priveşte măsurile de ocrotire a munciio-

“rilor agricoli.
|

(7)

Muncitorii

'
agricoli

sunt

grupaţi

categorii :

de

legea

din

|

1. muncitori

„vremelnici“ „—

Sau 'cu măsura și

1940

|
care se

-

angajează

în. 2%

,
cu ziua

|

2. muncitori. agricoli permanenţi |care se angajează cu
" luna, anul, sezonul.
"
N
-]
Muncitorii agricoli. permanenţi se împart. la rândul lor
în muncitori agricoli : a) obişnuiţi, şi b) calificaţi. N

" Care este diferenţa. între „obişnuiţi€ şi „calificaţi“, —
_ legea nuo spune. Articolul 128 se mulţumeşte să spună că prima
categorie cuprinde pe lucrătorii întrebuinţaţi la diverse munci
agricole, viticole, pomicole, horticole şi silvice, adică la, toate
muncile.
Pentru a 2-a categorie aceea a muncitorilor agricoli cali| ficaţi legea vrând să fie mai precisă, întrebuințează sistemul

|

! „ numărătoarei şi în aliniatul 3 din acelaşi articol declară :.
„Lucrătorii

agricoli

calificaţi

sunt:

administratorii,

subadministra-

turi, tunzătorii, văcarii, ciobanii, herghelegii, porcarii, oamenii la păsări,
duse agricole pe jos sau cu vehicule, fierarii, lemnarii, dogarii, grădinarii
de orice fel, vierii, bacii, telemegii, meşterii de caşeaval sau alte brânzeturi,. tunzătorii, văcarii, ciobanii,” herghelegii, porcarii, oanienii la păsări,
oamenii

în casă,

vizitiii, argaţii

paznicii

la

din

câmp

cai, la boi

gadierii silvici particulari,
altoitorii,. pivnicerii, ete. se

sau

sau

de conac

autorizaţi sau neautorizaţi,

alte vite, administratorii

pădurarii,
,

paznicii

de

păduri,
.

forestieri, bri-

tăietorii

de

vite,

Din simpla citire a articolului se vede, confuzia şi necunoaşterea problemei. :.
.
:
Legea enumeră dar nu dă nici o definiţie, şi nici nu pune
vre-o condiţie de pregătire profesională. Numărătoarea se face

pe îndeletniciri profesionale înşirând toate muncile nu pe titluri
de capacitate şi. nici De specializare profesională.

:

39
Procedeul legei este lipsit de orice rațiune atunci când.
trece în categoria lucrătorilor agricoli calificaţi ! pe "admini
stratori şi contabili care executând muncă intelectuală sunt
funcţionari particulari în niciun caz Iuozăitori agricoli ealificaţi.
.
___O astfel de clasificare produce nedreptăţi, atunci când
contabilul, administratorul, mecanicul, sunt înglobaţi în aceiaşi
categorie cei denumiți Tuorători calificaţi împreună cu: văcarii, ciobanii, herghelegii, porcarii, oamenii la. păsări, oamenii

în casă, paznicii de câmp sau de conac, vizitii, argaţii la cai, la
boi sau alte vite, ete., îndeletniciri. foarte utile şi necesare, dar
care nu pot fi trecute în. categoria muncilor calificate, care cer
pregătire profesională şi specializare.
Această încadrare cu lopata, produce jigniri profesionale |
şi se pretează la ironii.
E tot ce poate îi mai antineonomid, aatisocial şi antăprofesional,
.
|
1.
După această enumerare am putea, susţine, — cu legea în

mână, — că aproape toţi muncitorii agricoli sunt calificaţi.
- Yom
tele cu luna,

+.
pe

reţine numai aspectul de permanenţă + angajarmen-:
anul şi sezonul.

.

. :

Câţi sunt? Care este numărul lor?

!

:

De acord cu d.:ing. Frunzănescu vom face numărătoarea felul şi întinderea exploatărilor agricole : Vom lua moşiile

peste 100: ha.adică proprietatea mare, apoi. exploatările între:
20—100 ha. adică proprietatea mijlocie, — viile peste un hec-.
tar, — grădinile de zarzavat peste 9,50 ha — fermele din jurul
oraşelor. Toate aceste exploatări! au nevoe nu numai de muncitorii agricoli vremelnici, dar şi de un personal agricol perma-:
nent. Cu cât exploatarea este mai mare şi cultura mai intensivă
cu atât: numărul permanenţilor calificaţi este mai mare.
Vom: socoti ca necesari pentru cele 7000 proprietăţi mari
de peste 100 de ha. câte 10 muncitori permanenţi, — - începând
dela administrator. până. la: pasnici.
Iar la proprietăţile mijlocii între 20 şi 100 ha., al căror număr se ridică la 67.000, am socotit nuinai câte 2 muncitori .
_permânenți, — - apreciere extrem de redusă.. A
Ă

Tot câte 2 muncitori agricoli am socotit necesari pentru
E

40:

|

„cele

”

50.000 vii i începând

_
cu

suprafaţa

de Peste

1 ha.

şi: numai “

„câte 4 muncitori la; cele 10.000 de grădini şi la cele 2, 000 ferme,
Ajungem la, următorul total:

71000X10

='70.000
=134.000
=100.000.
40.000 .

l

“or, 000X 2
„.50.000X 2
_10.000X '4

8.000
y

2.000X 4
Total :

352.000 :

"Avem dar sigur o numeroasă clasă a muncitorilor agricoli
care . trăiesc închiriindu-şi munca, cu luna, sezonul sau anul,
adică: pe bază de: angajamente
cu caracter de stabilitate. Nu

toţi aceştia, sunt calificaţi, — adică nu toţi au pregătire profe„Sională, — dariluând: de: bază. durata angajamentelor pot fi*
ai socotiți salariaţi ai întreprinderilor şi gospodăriilor agricole 5,
“Ce -măsuri de protecţie prevede. legea din 1940 a d-lor

Aurel

Pană, raportor

şi Ionescu-Siseşti

autor ?

“ Nu vom face aci rechizitoriul acestei prea anemice legiuiri
sociale din care psește cele mai elementare dispoziţii în ase- »
“menea materii. ;
a
i
:
i
at

E destul săi menţionăm +căi printr un. text spebial, articolul
140, se. refuză muncitorului permanent; şi calificat agricol apli- +
carea tuturor legilor sociale de care se bucură muncitorul industrial. Se .merge până acolo încât li se refuză prin dispoziţii
de lege dreptul la „preaviz“ şi la binefacerile asigurărilor: so-

ciale, cele
SE ter social.

2 instituţii

Contractele

de bază ale” oricărei
a

ocrotiri

cu carac.

de muncă! sutat lipsite de orice garanţie iar

pentru: protecţia salariului. nu există vre-o: normă de fixare
nici vre-o comisie: de arbitraj, nici minimum de salariu, nicio
jurisdicție. profesională. pelitru :aplanarea.: neînțelegerilor,
ete.:
__
"Si această, searbădă şi antisocială legislaţie este socotită

.

drept suficientă pentru structură de azi a. agriculturei românești şi a preţioşilor ei colaboratori: muncitorii agricoli.
„>
Cine crede astfel dă dovadă de miopie socială şi. nu cunoaşte adevăratul

interes al agriculturei. românești.
„a

————

1.

Vezi Cap. XXIV

„Corte Soeial "Părănese“,
i

„Beneficiarii

.

Curentul, 6/12/983,.

Asigurărilor sociale.

se

E=

LS i

.

32

ă
o

| )

3

|

a
Io

zi
că

Ă

4

VIII

|

|

|

ee

-

CAP,

"3

s 3
= zi

>

7

CODUL

MUNCII
N

«

”

AGRICOLE
ȘI CODUL
INDUSTEIALE
ă

MUNCII
i

o

7

- Paralelisra social :

Ministerul de agricultură, prin. Direoţiunea Econoriei
Agrare, a luat iniţiativa. definirii categoriilor. de muncitori
agricoli, deoarece lipsa de preciziune din actualul cod agricol

_ produce confuzii, cu privire la înglobarea, lor în asigurările so-:
- ciale şi Ja aplicarea

celorlalte. legi

de protecţie.

”

“La această convingere s'a ajuns nu numai în urma, referatelor Societăţii agronomilor, dar şi a rezoluţiei Uniunii Sindicatelor agricole, care 'a cerut definirea cât mai-precisă a cate-

-

„goriilor muncitorilor - -agricoli. „Colţul. social ţărănese“ a evi:
denţiat de mai multe ori insuficienţa. dispoziţiunilor din codul.
|

Ş

agricol

şi consecinţele dăunătoare

precizie,

ce

decurg din

|

această. im-

E

,
Socotim că pentru înlesnirea soluţiilor, şi mai ales, pentru a porti pe un drum sănătos cn asigurările. sociale. şi cu
toate. legile: de protecţie ce vor lua fiinţă în. câmpul agricol e:
nevoe să facem o paralelă între dispoziţiile de protecţie cu care:
este înzestrat; muncitorul. din câmpul industrial şi care lipsește
muncitorului din câmpul agricol.
|
|

Categoriile profesionale : In Codul muncii industriale categoriile profesionale

sunt

bine

precizate

și delimitate, —!

Li

prin:

|

:42

„legi speciale. Astfel avem, prin legile de înfiinţare a camerel
or
de

muncă

'şi a judecătoriilor

de

muncă,

trei categorii

protesio-

- nale distincte una de alta: 1) Lucrătorii manuali din
fabrici,

ateliere şi uzine ; 2) funcţionarii particulari, din
birouri şi maBazine şi 3) meseriaşii miei patroni, cu ateliere până
Ia 10 lu«crători şi-20 h. p. (cai putere).
A

In codul agricol nu avem

nici definire nici delimitare,

“Codul agricol din 1937;— modificat la 1940, — se compl
acesă
“rămână în confuzie. Categoriile profesionale sunt
: „Invoitorii“
şi „angajaţii“

la muncile

elementelor de bază.

agricole, —

fără vreo precizie asupra

3

„+
Ca stare de fapt muncitorii agricoli sunt indicaţi
cu 'nu".mele”de „permanenţi“ şi „vremelnici“, iar cei perman
enţi se

subdivid în „obişnuiţi“ şi „calificaţi“,

„=

-

Oriterii. după

natura

'sională, nu există,

„Nu există
„.

„Bermanenţi“,
anume : !

muncii

sau

i

după

pregătirea

Ă

profe-

“

alt criteriu de' deosebire între „vremelnici“ şi

decât . timpul; —"durata
Sa
o

angajamentului

|

şi

Cei vremelnici sunt cei cari se angajează
cu ziua sau

cu măsura, iar cei permanenţi sunt cej
cari se angajează cu
luna; sezonul sau anul. De aci decurge inaplicabilita
tea puţinelor
dispoziţii de protecţie socială,
a

„Țăranul lotaş“ nu există ca subiect de oerotire socială,
—

el nu este mici măcar menţionat

în Codul Agricol, — spre deo-

sebire de;meseriașul mie patron care este
ocrotit de codul muncii industrial Ă deşi la lotaşul până la
10 ha. socialul întrece

economicul. -:'..... 0
___
“ Pregătirea: şi calificarea profesională : Codul
„ dustriale

prevede pentru

grade şi erarhii bine

salariaţii

din industrie

a
muncii
şi

in-

comerţ,

fixate începând cu „ucenic“ şi „elev“, continuând eu „lucrător“; şi „funeţionar particular“
pentru a termina, cu
„meşter“, „conducător“ de secţii, raioane
, ete.:

Preocupările de învăţătură a meşteşugului
şi practica profesiunii

sunt deasemenea, fixate prin legi şi urmări
te cu.multă ! seriozitate.
i
N
a
zi

Codul agricol nu prevede şi nici nu face
menţiune de vre-o

pregătire profesională sau vreun

titlu de capacitate dobândit

.

după o practicii de câţiva, ani la: vreuna din exploatările (gospodăriile) rurale.
Oricine — orice drumeţ, — poate fi primit dintr odatii
lucrător, permanent şi calificat, — deoarece legea nu pune
nicio condiţie de pregătire profesională. Textul legii:se mulțumeşte 'să spună: Lucrătorul vremelnic “este cel: care este
angajat cu ziua. Lucrătorul obişnuit este cel care execută diverse munci agricole, viticole, horticole, forestiere, etc., despre

+

43

:

lucrătorul calificat se mulţumeşte cu „numărătoarea“ lor ca
să scape de greutatea cercetării pregătirii profesionale şi tit
lurilor de capacitate.
Chiar numărătoarea este aşa fel înşirată în. art. Lil,
încât se pretează la ironii sau produce jigniri profesionale când

-

.--

sub denumirea de lucrători calificaţi se pune alături administratorul şi contabilul cu văcarul, oierul, baciul, ete., iar pe
mecanicul de maşini agricole îl pune pe acelaşi plan cu paznicii
de noapte şi cu toate îndeletnicirile inferioare utilizate în agri-:

cultură.
|
S'a înglobat în lucrătorii câliticaţi toate categoriile, toate
muncile şi toate îndeletnicirile rurale.
“Un
asemenea sistem este lipsit de orice
profesională şi trebue urgent înlocuit.

|

Contractele de muncă:

băză juridică

şi

În câmpul industrial avem 4 con-

tracte definite chiar de textul legii: a) individual, b) colectiv,
e) de echipă şi d) de mecenicie.
i
“ In Codul agricol nu se rosteşte cuvântul contract, ci nu

mai

„angajament“

şi "„învoială“. Dece -această repulsiune faţă

de ideea de contract?: “Pentrucă noţiunea de parte contractantă,
„presupune garanţii şi: instituţiuni, care nu există în câmpul agricol. Se evită a se pune faţă îîn faţă proprietarul cu umilul muneitor agricol ca parte contractantă : Aceasta e substratul ter- .
menilor : învoeli agricole, — angajamente agricole.
|
Invoelile agricole sunt corespunzătoare contractelor . de -

„echipă, cu toate că legea din 1940, le reglementează atât de in| "complet încât

faţa unor
„

de

multe 'ori .există

contracte

de muncă

sau

îndoială

alte

dacă

ne aflăm

angajamente.

în

|

Contractul: de ucenicie
nu există nici măcar menţionat.
Contractul colectiv, deşi este menţionat înn două articole;
4
i.

-

4

E

însă din

ERE

textul acestor articole

rezultă că legiuitorul

confundă.

„contraecțul colectiv eu contractul de echipă. Na
„Asociaţia profesională : Codul muncii industriale! a regle-

mentat prin mai multe legi dreptul: de asoci
aţie profesională şi

„amume:

Legea din

1921,

—

legea persoanelor

juridice din

„1924, — a breslelor din 1938, — ete. In câmp
ul agricol nu există.
decât legile cu privire la „obştiile săteș
ti“ câre au caracter şi

„scop mai mult economie decât profesional.
..

Organe , de apărare - profesională : Muncitorii
industriali
au camere de muncă. Muncitorii agricoli
n'au nici cel puţin o.

secţie specială deşi în parlament am.
cerut autorilor legilor din
"1980, 1981 şi 1934 sau să creieze o asem
enea secţie la camerele

de agricultură sau să fie încadraţi: la. came
rele de muncă.
„Asigură. ri
sociale :. Muncitorii “industriali sunt asiguraţi
pent
ru

toate: riscurile

care

planează

asupra

vieţii

şi sănătăţii

„+ Muncitorii, din câmpul agricol. mau nicio asig
urare, din

- “contră articolul

140 respinge

în principiu

instituţia, asigu

rării,
socotind-o inutilă,şi periculoasă,
-:
a
|
Asistenţa sanitară este. deasemeni .iluz
orie. pentrucă este.
lăsată, în sarcina proprietarului care
este obligat să dea întreținere

şi îngrijire

medicală

de „prim-ajutor“ lucrătorului.
care
« în timpul serviciului a suferit un
accident sau a contractat vreo
boală.
Se

face

ciale.

confuzie.
cu

primul

i

“Politica Sanitară

ajutor

a
rurală —

din

asigurările

Da

so-

cu toate „ofensivele“ “anun

-este iluzorie, — fapt recunoscut chiar
de
cond
ucăt
orii
„Ministerului Sănătăţii.
|
DE
|
„ Locuinţe: Muncitorul industrial are:
un: început : Soeie- tatea pentru construirea, de locu
inţe eftine şi higienice, denumi
tă
-„Casa Construcţiilor“ care de 10 ani
construeşte locuinţe pen- tru muncitorii indu

țate —

„Parcului

striali, — şi Găreia i se datorește
realizarea
Vatia, Luminoasă'“ şi alte constr
ucţiiîn diferite car-.

tiere,
E
DE
„„ Pentru. muncitorul agricol nu: există
nici măcar acest
„început deşiîn alte ţări problema locu
inţelor este ridicată la
înălțimea. unei dogme de stat,
n
N'avem

niei .cel Puțin un plan
i,i

|

ÎN

cât. de modeşt, — al servia

.

:

;

_-

pa,

.

t

Di

î.

ciilor de arhitectură, — care să, ne arate care ar fi tipul cel |
mai potrivit al unei “case ţărăneşti.
Săteanul' român îşi construeşte casa, — fără niciun spri-!
|
jin al statului, — nică măcar o îndrumare a serviciilor tehnice
-judeţene, — fiind lăsat la primitivismul medieval al locuinţelor.
nesănătoase şi nehigienice,

Educaţia muncitorească. Muncitorul industrial are în afară
-de multiplele instituţii pentru educărea tineretului organizaţia
„Muncă şi Lumină“, care nu trebue luată numai sub aspectul
distractiv, ci.şi sub aspectul educativ: -

Muncitorul agricol mare nimic,

.

“Nimeni nu se îngrijește 'de. educarea lui profesională care
- influenţează mult standardul de vieaţă 'material şi cultural.
Salariile : Codul muncii industriale dă o foarte mare. atenţie salariului în funcţiune de durata muncii de plata orelor su- plimentare, de salariile minimale pentru care s'a constituit o
jurisdicție profesională : : judecătorii de muncă, comisii de arbiiraj, cari judecă eu rapiditate, neînțelegerile dintre „patroni şi
salariaţi.
,
|
Salarizarea în câmpul agricol este departe de garanţiile

-de care se bucură muncitorul industrial. Nu. există decât dis-

4

poziţiuni anemice, care lasă, descoperit pe muncitorul agricol.
Plata se poate face în bani, dar se admite şi stainul“, după
cum se admite şi plată în natură.
,
|
Mai mult, se admite angajamente cu menţiunea. că „pre- |
“ţul muncilor va fi acela care se va „plăti la începerea lueră-.
- rilor“, |
:
i
Adică: prețul muncilor poate Fă determinat de. prețurile la care se vor angaja şomerii ;; — cei care rămânând fără angajament, sunt forţaţi să se angajeze sub imperiul toanlei în cele

mai proaste condiţii,

”

”

Durata muncii : In câmpul “industrial avem reglementată
“ziua de 8.ore, orele suplimentare, repaus duminical, munca prin
rotaţie, conegdii plătite, preaviz obligator.
In Codul agricol se întrebuinţează termenul vag de „orele
-de lucru obişnuite“, adică se aplică obiceiul pământului,

Duminieile se respecti; dar numai la muncile cari nu sunt
“continui. .
E

-
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|

,

.

|

,

Nicio dispoziţie în legătură! cu stabilitatea convențiilor

de muncă.

:

a

z

ii

|

Din contră, găsim un text categorie prin care preavizele
sunt interzise, această cucerire care sa dovedit atât
de dreaptă,

și omenească, pentrucă nu este echitabil să concediezi
când vrei
pe cei cari ani de zile au muncit la exploatările agricole.
“.
:
„ Luerătorul agricol poate fi concediat la liberul arbitru
al
proprietarului.

Proprietarul

chiar

când este

-portă numai salariul pe o lună.
Luerătorul

poate

a

fi condamnat

în culpă, —

su-

,

la daune

chiar pentru ne-

glijenţă şi chiar condamnat în penal pentru abuz
de încredere
dacă nu restitue avansurile primite. .
|
numai

Raportul legii din 1940, — declară fără nicio jenă
că
pentru
asigurarea

facerii

nile s'au înmulţit şi chiar înăsprit“,

|. „!

muncilor

agricole

„sancţiu-

Garanţii :. Nu există,

comisii de împăciuire sau arbitraj. :
„. Sfaturile de împăciuire create de legea
nouă judecătorească nu
au căderea să aplaneze neînțelegerile
agricole.
- |
|
* Numai primarul, şeful oficiului agricol
şi comitetul Ca:
merii
au

dreptul să aplaneze şi chiar să judece.
Competența

“judecătorului

dreptul
- muncă

de ocol

comun,
pentru

este „generală,

nu. profesională

industriali...

-

deci

cum
i

justiţie

sunt

civilă după

judecătoriile de

Sa

„Din paralela de mai sus rezultă cât de
mult este de realizat. pentru muncitorul agricol
a cărui. bună stare este însăși
_bună starea neamului românese.
„Colţul

Sociai 'Țărănese“,

Curentul,

10/1/944.

CAP. IX
INV OELILE.

AGRICOLE

Spiritul retrograd al legei din 1940
D. prof. Ionescu Siseşti, autorul legii modificatoare

a în-

voelilor agricole, un an după votarea, legii din 1940 întrun ar„__tăcol

pe

care

„cunoaşte

pe

care

l-am

cu regret,

trebue

să

reprodus
că n'avem

o formăm

vinovatul ?

în

ziarul „Politica

Socială“ re-

o clasă a muncitorilor

fiind absolut

necesară“,

Cine

e

-

|

La, 1940, când d-sa a legiferat, era ocazie unică petru: un
ministru al agriculturii să scrie o pagină de istorie pentru îor- marea acestei clase a muncitorilor agricoli.
|
|

Patriarhul Miron, la un memoriu trimis de Institutul de
studii muncitorești, — asupra, problemelor sociale, a răspuns
că el este partizanul unor reforme bazate pe principiile social-

creştine din -enciclica, „Rerum

Novarum“ a Papei

Leon XIII.

“E regretabil că sa venit în desbaterile parlamentare numai cu..
modificarea părței VI din Codul 'agricol şi nu sa profitat de
„aepastă stare de spirit să se rezolve integral raporturile dintre
capital şi muncă. în agricultură,
|
Ce s'a realizat la 1940 de către ministrul agriculturii şi
numai de acest departament, — deoarece ministrul muncii dela. .
această dată -a excelat prin totală absenţă ?
Pi
,

_

agricoli,
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- Codul se ocupă de trei categorii de muncitori :
1. Invoitorii — adică muncitori în dijmă.!
2. Muncitorii agricoli vremelnici.
-3. Muncitorii
,

.seşte

Deşi

nu

marea

socialul

permanenţi.
cu

de acordă

suntem

realitate

întrece

ne-am Propus

agricoli

a plugărimei,

economicul,

să tratăm

—

ţăranul lotaş,

— la care

totuşi cu obiectivitatea

aceste probleme

în „Colţul

lip-

care

din

clasificarea

cu care

social ţă-

rănese“ nu putem să nu conștatăm că din cele 36 articole modificatoare transpiră numai interesul economic al facerii munspiritul social al
>
„cilor în sensul asigurării produețiunii, nu
.
ogoarelor
lor
-.oerotirei muncitori
a
' de motive declară fără: jenă că scopul urExpunere
“mărit este „luarea de-măsuri urgente ca: muncile agricole fă“cute prin contracte liber consimţite (9) să poată fi executate la
timp şi în bune condițiuni“.
Este clar că nu partea. socială” a măsurilor de ocrotire
- interesa pe' autorul legii, ci „facerea la. timp a muncilor“.
Să analizăm cuprinsul legii, — deocamdată numai capi“
|
'tolul referitor la învoelile agricole.
- Invoiala! agricolă este în concepţia legii din, 1940 când
contract de muncă când contract de „asociaţiune, — diferenţă

„enormă. din punct, de vedere al obligaţiunilor părților, conN
pl
tractante.
O definiţie leginitorul' s'a ferit să .dea. EL procedează

simplist, utilizând formula : „Sunt. supuse dispoziţiunilor legii :
“a) Invoelile, de terenuri, b) angajamentele muncitorilor“ ete,
adică sistemul numărătoarei care. totdeaună, produce confuzii.
,. In.afară de această confuzie” nu toate învoelile. agricole
cad sub aplicarea puţinelor dispoziţii ocrotitoare ale legii.

,
|
Numai acele învooli în
î arendă sau în dijmă care nu irec | de 15 ha, de fiecare cap de familie sunt supuse protecțiunii legii.
Mai grav : Intinderea sereduce la 6 ha. când este vorba
„de fixarea prețului maximal de arendă şi a cotei maxime de

"-dijmă (art. 113 al. a.). Probabil cii în mintea legiuitorului, învoiala până la 6 ha. de fiecare cap de familie este singura care
trebue să fie ocrotită de lege. Restul poate rămâne: în afară
legii adică la libera tranzacţie.
pa

A:

.

-

„Dar chiar pentru această mică întinders de, G ha. legea
prevede atât de multe excepţii încât s6 scoate dela, dispoziţ
iile
ocrotitoare cele mai productive terenuri şi cele. mai: "rentabi
le
“culturi.
i
SI
|
„Astfel: nu intră în, învoială terenurile: „aparţinând statului, judeţelor, comunelor, —.ale regiilor autonome şi
ale tuturor instituţiunilor publice şi culturale. Acestea, se vor
da în
arendă prin licitaţie publică, — deci libera, tranzacţie. Curioa
să ”
mentalitate (1). Statul care. trebue. să fie arbitrul ocrotito
r, al
regimului muncii sc 'sustrage -dela,. primordiala lui îndator
ire
şi comercializează, terenurile lui la libera: transacţie,
. . ...
Nu, intră în aplicarea: legii „nici. terenurile pentru cultură
de zarzavâturi, pentru pepeni, pentru pepiniere şi flori,
nici.
terenurile pe care se. cultivă, plante industriale şi medicin
ale.
Nu înțelegem de ce săteanul învoitor n'ar fi. :pus-la
curent şi.
interesant să -luereze zarzavaturi, pepeni, chiar în
pepiniere
şi la plante industriale 'unde omul şi niunea, reprezi
ntă, esen-țialul 2
!
E
inte
Culmea excepțiilor este atinsă atunci când se scoate.
de
“sub aplicarea, legii chiar „terenurile ogorâte din toamni“
ea şi
cum intenţionat sar îndemna proprietarul să nu colaboreze
cu
nimic la punerea în valoare a: pământului dat în dijmă.

Exceptându-le

înseamnă că pot fi; date ori cărui inter-

-“mediar, dar cu preţ de liberă tranzacţie, adică preţ de.
speculă.
Ce mai rămâne ocrotit 'de lege ? Prea, puţin, Articolul
113 al. 3 ne precizează : „Invoelile fie în bani sau în dijmă prin,
care se arendează o întindere de 6 ha. pentru arătură, fâneaţă
,
sau păşune“ adică terenurile ce sa. pretează la. cereali
smul .
înapoiat care 'oglindeşte primitivismul agricol îîn eare
s'a sbătut
de „veacuri muncitorii brazdei româneşti.
-. Nici vorbă de. educarea țărănimei către O. cultură iritenpe
sivă prin sistemul înwvoielilor care ar putea servi: drept
şcoală
. practică de pregătire. profesională...
:
.:

| Dar să presupunem: că, în fine, s'a încheiat un act de în- |

voială agricolă pentru arătură, fâneaţă sau păşune. -„.
Niei: această minimă parte: nu este ocrotită : deoacer
e
indirect tot libera, tranzacţie determină preţul şi dijma.
In adevăr, comisiunea judeţeană, care prin compunerea ei
.
p.

R.

1oaniţestu

— Probleme Social „Părăneşti

4
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va fi totdeauna de partea proprietarului, și are în atribuţiunile
sale să stabilească preţul maxim de arendă şi proporția maximă
de dijmă — valabile pe un period de 3 ani, — este obligată să
adopte drept criteriu „preţurile cu care se arendează

“mai mari de 6 ha. şi terenurile ogorâte

terenurile

de toamnă“, — adică

cele cari sunt lăsate la libera tranzacţie.

.

- Prin urmare, preţul liber fixat fără mici o îngrădire la
moşiile mari sau terenurile exceptate determină plafonul preţu-

lui de arendă şi proporţia maximă de dijimă a învoitorului sub
'6:ha. Poate

fi socotit acest regim

unul

de protecţie a muncito-

-rului şi familiei sale ?
- Din

toate dispoziţiile legii nu se vede

niciuna

din măsu-

ile de ocrotire a muncitorului cap de familie căruia. trebuia să
i se asigure lui şi familiei sale un

trai. modest, —

un trai ome-

imese, Nu ne lămureşte nici dacă învoiala semnată de capul fa"miliei obligă şi pe membrii familiei şi în ce măsură,
Nu

interesează pe legiuitor

decât „numărul

hectarelor și

executarea la vreme a muncilor“. Pentru atingerea, acestor
“scopuri raportul ne spune că „s'au înmulţit şi înăsprit sancţiu'nile“ şi s'a prevăzut o judecată rapidă care merge până la seche-

strarea şi vânzarea recoltei prin primărie cu licitaţie publică și

chiar condamnare penală pentru delictul de abuz de încredere
în cazul când

învoitorul şi-a ridicat recolta fără a plăti chel-

tuelile şi a restitui avar:surile.

Contractul

este tratat după

dis-

poziţiile părtinitoare a'e codului civil şi sancţionat după codul penal şi nu după caraeterul său social asa cum
«
este tratat pretutindeni,
|
:
_
a
Lipseşte preocuparea asigurării unui minimum. de exis-

tentă şi toate dispozițiunile ocrotitoare

care sunt curente într'un

contraci de muncă în toate ţările şi în toate domeniile.
: Sprijin economie pentru învoitorul care se angajează cu
“toată familia lui ?: Nici măcar un „îndemn“ pentru felul cum,
are să se execute munca pământului. -Proprietarul apare ca un”
. simplu contractant într'o . afacere civilă. EI dă pământul şi

învoitorul pune munca,
Intre încheerea contractului

„nu mai

apare,

,
şi sfârşitul lui proprietarul

dispozițiunile legii nu

mai

prevăd nimic.

' EI este absenteist, economie din punotul de vedere al în-

i

CE
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ei de
datoririlor pe care trebue să le aibă proprietatea în rolul
funcţie socială.
EI se poate, dezinteresa până, la sfâzşitul contractului. Lecă ..
gea nu-i impune nicio altă obligaţie decât să nu primeas
„rușfeturi“, adică munci şi daruri suplimentare şi să împartă
.
dijma în natură adică „deavalma“, la strângerea recoltei
intenşi
le
raţiona
culturi
unei
Nici un. plan economic a
”
.
agricole
sive. trecut prin verificarea organelor
.
agricol
rului
Nicio dispoziţie pentru procurarea inventa
comun
- şi a mijloacelor tehnice și financiare, — singur sau în
şi recu învoitorii care nu pot îi lăsaţi la uneltele lor primitive
duse.
.
'Toate aceste clauze cari sunt de esenţa conţractului de
senu
ţări,
altor
le
învoeli agricole şi nu: lipsesc din legiuiri
.
găsesc nici măcar menţionate în legea noastră.
şi
ca
Din această cauză legea din 1940 nu se aplică, este
.
căzută în desuetudine datorită spiritului ei. etrograd, care
frizează sabotaiul social.
Cu amărăciune trebue să constatăm că în al 4-lea an dela
.
promulgarea legii:
Preţ maxim de arendă. nnu Sa fixat, arenzile nu sunt pla-

fonate, — sunt lăsăte la libera transacție. |

Preţul câtor-va din "mumeile agricole a fost fixat prin
decizie de către "comisariatul prețurilor, — iar nu de! către.
comisiunile județene care în multe judeţe nu activează.
„Cotele maxime de dijmă jixate nu se respectă.
' Un nou regim, un adevărat statut economic social, trebue
să ia locul regimului din 1940.
formule
să
încerca
vom
care
pe
Punctele programatice
lăm vor ține cont.de specificul agriculturii româneşti — de
"sporirea producţiei şi de mai multă oerotire a muncitorului .
brazdei şi a familiei. lui aceste nesecate izvoare ale continuității

neamului.

"Colţul Social, piurăneset, Curentul, 26/1948,
„7

d
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„CAP.

x.

“NEOIOBĂGIA

“Ton I.C. Brătianu, autorul rimel legi a învoelilor agri- .
cole din 1907, cu autoritatea lui de conducător al: guvernului liberal, — a declarat că neomenoasele învoeli agricole care au
dus la răscoalele ţărăneşti îîşi au origina în „raporturile. bolnave
co existau între țărani şi proprietari, cari prin absenteism și
arândășie au rupt orice contact sufletesc şi economic dintre ma-

rea, proprietate” şi muncitorii ogoarelor“.

Legea din 1907 s'a. votat. în. atmosfera de ineriminări reciproce între liberali și conservatori, — iar impresia rămasă pe

“urma, desbaterilor

parlamentare

a

fost

purierea. sub

acuzare

a proprietarilor latifundiari „cari n'aveau conştiinţa destul de
clară a misiunii sociale a proprietăţii. lor“, — cităm textul din
discursul lui Ion & C. Brătianu.
-.
|
Azi marea proprietate redusă prin expropriere la 8%/0 din
suprafaţa agricolă, a ţării nu „mai este. nici absenteisti,
ca la
"1907, nici nu 'mai practică arendăşia. Din contră marii
proprie- tari, — câți au mai rămas, — lucrează. în regie eu
muncitori
permanenţi. şi sezonieri, — sau în dijmă ! cu învoitorii.
Marii
proprietari, se luptă din greu cu concurenţa streină
în afara
graniţelor şi cu regimul privilegiat acordat produeţiunei
industriale în interiorul ţării,
pi.
E
-.Totuşi regimul. învoelilor agricole este: o
realitate, -— şi
_are nevoie de o reglementare specială care
să pună de acord
dreptul de - proprietate al „marelui agricultor.
cu dreptul la

"vieaţă al muncitorului agricol.

.

:

După 1907 guvernele s'au mai ocupat de 4
ori cu reglementarea raparturilor dintre proprietari
şi ţăranii învoitori :
+
La 1937 cu ocazia alcătuirii codului “agricol,
la 1938 sub
ministeriatul de scurtă durată al subsemnatului,
la 1940 sub ministeriatul Tonescu-Siseşti şi în anii
1942-—1943 sub ministeriatul A. Pană.

”

i

|
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Inainte de a analiza, dispozăţiile şiş măsurile luate. de regimurile menţionate mai sus este bine să ştim :
Avem sau nu o clasă a muncitorilor învoitori, cât este
de nameroasă şi care este structura
'sa economică şi socială ?
In primii ani după expropiere s'a pretins că prin împro-

|

prietărire ar îi dispărut „neoiobăgia“ că nu mai avem „învoitori“
şi că sunt prea puţini muncitori
cu braţele. ca să putem: avea o
problemă socială, — şi motivau această susţinere pe faptul că
proprietatea mică si mijlocie posedă, 92 la sută din suprafața
agricolă a ţărei.
Această greşită, concepție a dăinuit, şi în momentul alciăituirei codului agricol din 1937. Cum nu eram de această părere
am încercat în parlament, — în presă, — la congresele profe-'
sionale, — la conferințele internaţionale, — chiar: în sânul
„Academiei de Inalte' Studii Comerciale, -— timp de 20 ani, să
dovedese că împroprietărirea ma: vezolvat problema munci-"
torilor agricoli — că sunt, şi astăzi în România aproape 4 mi-

lioane de hectare care se cultivă cu milioane de muncitori cu
braţele „pălmaşi“ şi „învoitori în: dijmă“, Afirmaţiunile mele
erau bazate pe repartiţia proprictăței agricole, — rezultat: al
recensământului din 1930.
Nu eram:singur de această, părere.

Institutul de Cercetări Agronomice
cute în anul

1935 ajunge

la concluzia

în urma studiilor fă- -

că în România

gospodă-

riile cu mai puţin de 3 hectare „nu pot asigura hrana familici
ţărăneşti chiar cu ua standard foarte redus“ şi pentru complee_tarea mijloacelor de trai peste, 3.500. 000. săteni îşi închiriau
muncea pe bani sau în dijmă.
Aceste constaţări sunţ, confirmate şi de. către Institutul

Central de Statistică prin Imerările d- lor dr. D. C. Georgescu şi i
„ Golopenţa, — 2 stâlpi ai Institutului, — care ne arată că încă
" din '1930 existau 1.710. 000 gospodării rurale pe "urma cărora

trăiau 6,8 milioane” suflete, — ceea ce înseamnă, peste o treime. *
din toată populaţia ţării. D. Golopenţa în studiul publicat în
„Excelsior“, ; socoteşte că mumărul celor gare, pentru ca să
-poată trăi, se angajau pe moşiile proprietarilor este'de cel puţin

jumătate,
Uniunii

adică

3—4 milioane suflete.

Camerelor de agricultură

Mai

cităm şi ancheta

«care ne arată că din: cei care

.

|

Ea!
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r

sunt nevoiţi” să-şi închirieze munca, o treime lucrează în dijmă
"şi 2/8 unt lucrători sezonieri şi per manenţi.
In dorinţa. de a îi informaţi la zi, am cercetat lucrările

recensământului din 1940, care deşi nu sunt încheiate,— totuşi
“confirmă constatările recerisământului din 1930 cu, următoarele
.

noi precizări:

Din grupul exploataţiilor familiale şi în special al agricultorilor

sub 3 ha.

arătat

sus,

mai

care

sunt

nevoiţi să

re-

curgă sau la munca în dijmă, sau la angajamentul cu ziua sau
3/5 sunt cei care îşi complectează

cu luna, —

veniturile

prin

muncă şi arendă sau în dijmă, — şi 2/5 sunt muncitori sezonieri şi permanenţi. Acest spor al numărului învoitorilon este
datorit faptului că nu numai săteni cu loturi sub 3 ha., se angajează ca învoitori, dar şi cei cu loturi între 5 şi 20 ha. cu
. familii numeroase, însă cu bună, aşezare economică având. vite
şi inventar propriu şi care pentru mărirea veniturilor recurg la
luare în arendă, sau dijmă. Din această cauză categoria suprafeţelor lucrate cu învoitorii a început a se mări faţă de cele
- lucrate cu muncitori plătiţi, Acest nou aspect al regimului în-.

voelilor agricole trebuia să ne bucure pentrucă el crează mica
burghezie

rurală,

temelia

neamului

românesc.

Cu tot provizoratul cifrelor şi în aşteptarea datelor „precise ale recensământului agricol din 1940, — rezultă cin constatările de mai sus că sunt' milioane de brațe care lucrează
ca învoitori pe pământul altor proprietari.
Ei bine, pentru această clasă, a cărei existență o înre- gistrăm din străvechi timpuri şi care astăzi se prezintă sub o
formă evoluată, ce grije au purtat cârmuitorii tării românești
“în decursul vremurilor ?

După desfiinţarea clăcăşiei
de legiferare

din 1864 cu toate încereirile

din 1872, 1882, 1893, sătenii au

fost 'în fapt lăsaţi

la libera învoială dintre ei și proprietarii de pământ.

Rezul-

„tatul a îost : răscoalele ţărăneşti din 1907, — al căror, substrat
a fost de ordin economic şi social : rusfeturile, — plocoanele, —.
învoeli oneroase, cari îmbrăcau caracterul uzurar a exploatării

.-

neomenoase,

Deşi legea din 1907 avea la bază un spirit de largă generozitate, totuşi dispoziţiile erau anemice, neprecise şi: lipsite de
.
—_

.
.

—

.

55
caracterul obligativităţei, Lupta dată în jurul stabilirii unui
minimum de plată şi maximum de dijimă sa terminat printr o
tranzacţie între guvern şi marii proprietari, — cari erau atât
de bine reprezentaţi în parlament încât a fost nevoie de pre- .
zenţa în Senat a prinţului moştenitor, mai târziu "Regele Ferdinand, senator de drept, — ca să atenueze rezistența şi să poată
N
|
trece legea.
Mecanismul de funcţionare a legii era
:
astfel conceput înîn|
autorilor legii.
ale
intenţii
bunele
eluda
cât oricând se puteau

Comisiunea judeţeană care urma să fixeze anual preţul

arendei şi maximul de dijmă, deși constituită şi cu 2 săteni,
totuşi majoritatea era totdeauna de partea proprietarilor. Din
aceastii cauză după potolirea spiritelor şi înăbuşirea revoluţiei
ţărăneşti, legea, a căzut în desuetudine, — nu sa mai aplicat..
Timp de 30 de ani până la 1937, raporturile dintre proprietari
şi învoitori au rămas aproape la libera tranzacţie.

La 1937, când s'a alcătuit „Codul Agricol“, — această pre- .

|

tinsă mare lege menită să organizezeşi să promoveze producția
agricolă“,
articole

—

din

sa mulțumit să reproducă pur şi simplu numai 10
legea

din

1907.

textele celor 2 legi, — am
între 1907 şi 1937.
!

In Senat

punând

pe două

coloane

dovedit că nu există nicio inovație

După 30 de ani, România ma înregistrat nimic din evo"luţia vremii şi a tratat regimul învoelilor agricole după concepţia din 1907, în care domină spiritul latifundiarilor şi ieama

de socialism, — azi
"gendei.
In acest

teme perimaie şi intrate în „domeniul le;

timp

în toate

jizile

regimul

învoelilor

agricole

progresa şi îmbrăca forme moderne, chiar în ţările care posedau . -

şi o mare industrie nu numai în ţările cu structură agrară.

Pe când'în Franţa se vota „Le statut des Metayeurs“ în
„1936, — iar în Italia se practica pe scară întinsă. „Mezzardia“
—

numai

România

rămânea

la regimul

-

cient chiar pentru trupul României,
La 1938 în guvernul

din care

din 1907, croit insufi-

făceam parte

printrun jur-

-nal al Consiliului de Miniştri s'a reluat problema şi s'a hotărît
alcătuirea unui „Statut care să stabilească condiţiile de muncă.
ale învoitorilor pe baze moderne“, Cităm textual:
7

,

E

”

-
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„Invoielile

ÎI

,

agricole,

a

,

trebuese

scoase

din

stârea

haotică

şi supărătoare: do astăzi. Ele, trebuesc să fie stabilite pe drep, tate, echitate 'şi omenie.
„Proprietarii cari îşi lucrează pământul cu . învoitori în
dijmă: sau. cu. braţe de: muncă. plătite cu ziua, luna sau anul,
vorfi obligaţi să înţeleagă că toemeala trebue să garanteze un |
minimum de trai.pentru muncitorii agricoli, acest. izvor de
*.. energie românească“; In acest pasagiu extras din jurnalul Con-siliului de AMiniştri, eare fixa programul Guvernului, — cu ca

ministrii al agriculturii rezumam
mative

ale -statutului

social

parte -din punctele progra-

şi profesional

dijmă. Concluzia mea, era :

al

muncitorilor

“în
i

-

Contractui de: învoială agricolă respectând dreptul de
proprietate al marelui agricultor trebue să asigure şi dreptul
“la vieață al. învoitorului şi familiei sale“ ,
"A fost cel dintâi guvern care a dat să se constitue Comisiile Judeţene, prevăzute în codul agricol 1937,-pentru fixarea
preţurilor: minime ale muncii şi a maximum-ului de dijmă. -.
Guvernul durând numai. 40 zile n'a putut să, traducă în

texte pozitive de. lege intenţiile sale
cial- al muncii agricole“.
La 1940 intervine legea
—. titular al: departamentului

+cu privire la „Statutul s0-

modificatoare a codului agricol,
agriculturii fiind. d. Ionescu-Si-

seşti, — care conţine ceva mai multe precizări cu privire la procedura de: activitate. a. Comisiunilor Judeţene, şi câteva modiÎicări de minimă importanță. Toate aceste inovaţiuni erau dominate de spiritul de constrângere al învoitorului, nu de reglementare reciprocă a raporturilor. dintre proprietari şi dij-mași. Sub pretextul ' „că împrejurările cer să se ia măsuri pen-

tru executarea. la. timp a muncilor agricole“ va trecut în „lege -

"chiar şi posibilitatea: executării” „manu militari“ a muncitorului care nu. respecta angajamentul sau care nu-şi „executa.
munca la timp.
„O serie de alte dispoziţiuni lasă să se întrevadă spiritul
“antieconomie. şi antisocial al acestei” legislații.
-

„După cum vedem,

istoricul învoelilor agricole ne îndrep-

tăiţeşte să cerem întocmirea unui „Statut special al muncii în
dijmă“ care să garanteze atât dreptul de proprietate cât şi 'asigurarea unui minimum de existenţă clasei țărănești.
.
a

. „Colţul

Social

Țărănesc“ , Curentul,

25/X/943.
'

|

„CAP.
ESTE

INVOIALA

x

“AGRICOLĂ. UN „CONTRACT
MUNCA“ ?2,

i DE

ministru al “guvernului: liberal —
i
1. G. Duca, fostul prim.
în discursul său la legea învoelilor agricole din 1907 care Pa
consacrat ea sociolog și om de stat, — a rezumat Şi “definit contractul de. învoială” agricoli, sub forma, celui mai încâleit con.
tract a cărui definiţie nu se poate preciza, :CI
“mul
o
prevedeă,
care
încâleit,
şi
complex
„Era un conţract
conde
amestec.
un
ţime de obligaţiuni. Acest contract conţinea
prestade
tract de arendă, de dijmă, de muncă, şi de tot felul
țiuni, care făcea posibil orice fraudă din partea proprietarilor |
şi arendaşilor şi punea, pe ţărani în. neputinţă, «de a aprecia.
. echivalentul prestaţiunilor la, care se: îndatorau“ .
Din încurcătura în care sa aflat spiritul, fin de! jurist,
economist şi sociolog al lui L.:G. Duca, se deduce nu numai
greutatea de a'da o definiţie contractului de învoială agricolă,.
dar mai ales dificultatea de a stabili punctele programatice ale
statutului profesional al muncitorilor în' dijmă.
| Discuţiunea cârer a urmat, după: cuvântarea . „elevului
Duca“, aşa cum l-a numit în semn de bună apreciere eminentul
om de stat Petre Carp; -— sa făcut în jurul chestiunii dacă în-.
voiala agricolă este o asociaţiune sau un!simplu contract de:
|
!
arendă 1
Prea puţini vedeau :în această, învoială elementele unui, .
E
contract de muncă.
Camera şi Senatul din 1907 oscilau între contract, de as0ciaţie sau contract de arendă. Era prea restrâns “numărul ace:
lora. cari simțeau că în contractul de învoeli agricole se găsesc: ,
„elementele. unui contract de muncă în sensul modern al vremurilor de astăzi cu toate consecințele şi garanţiile pe care "tre-buiău să le prevadă o lege care trebuia să se ocupe de ocrotirea.
- celor care mau altă avere decât produsul braţelor lor,
*

e
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Se înțelegeau — atunci la 1907,— aşa de greu drepturile
muncii încât spiritele luminate ca ale lui Aurelian — Epureanu,
— Alex. Constantinescu, Xenopol, Djuvara şi mulţi alţii înclinau cât mai mult către asimilarea contractului de învoială agricolă cu asociaţia sau arendarea. şi cât mai puţin cu elementele
“contractului de muncă, — noţiune necunoscută, și în stare ne-

buloasă acum 36 de ani.
Să nu se creadă

.

că discuția, dacă

învoiala

agricolă este

un contract de arendă, asociaţiune sau .un contract
este numui o problemă de ordin ştiinţițic.

de muncă,

Nu, ea are consecințe practice şi sociale de foarte mare:
importanță

mai ales pentru

vremurile

de adâncă prefacere prin

care trecem, când munca este socotită factorul cel mai principal
ul producțiunei, adevăratul etalon aur al economiei naționale.
“ Inainte de a evidenția diferenţele şi avantajele între contractul de muncă cu caracter eminamente social şi contractul
de arendare sau contractul de asociaţiune,— amândouă, aceste
din urmă contracte cu caracter pur materialist, — suritem obli-

gaţi să arătăm că confuzia care a dominat desbaterile din 1907
- (legea învoelilor agricole) au persistat şi la 1937.(codul agricol)
şi la 1940 şi 1941, în legea specială pentru punerea la punct a
contractului de învoială agricolă şi a angajărei muncitorilor
“agricoli.
|
.

In adevăr, dacă Tati de bază legea modificatoare, — Partea XI-a, din legea codului agricol şi mai ales din regulamentul
legei publicat în Monitorul Oficial din 4 Ianuarie 1941, — găsim că legiuitorul român. produce
de învoială agricolă şi contractul

confuzie asupra contractului
de muncă agricolă.

Confuzia rezultă atât 'din textul legei şi regulamentului
cât şi din însăşi titulatura formularelor oficiale publicate ca
anexă la regulamentul legii. In adevăr. găsim: formulare cu
titulatura „Invoială agricolă pentru arendarea de terenuri“ de
arătură sau fânețe, în bani ca și cum ar fi un simplu contract
de arendă, deşi chiar în conţinutul formularului găsim unele

elemente tare sunt de natura contractului de muncă.
Tot „Invoială agricolă“ se denumeşte

|

și exploatarea pă-

mântului în dijmă, deşi în formularul respectiv apar mult.mai
multe” elemente ale contractului de muncă. .

59
"Numai angajarea muncitorilor agricoli permanenţi sau
ace:
calificaţi, angajaţi. cu luna, cu sezonul sau cu anul, numai
ste angajamente, poartă denumirea. de „coniragia de munci
|
”
agricole“.
ocupâncând
atunci
nt
culmina
Confuzia atinge punetul
şi
ment
angaja
acest
te
du-se de „păşunatul vitelor“ se denumeş

contract şi învoială chiar în formularul ministerului. agriculturii şi domeniilor care pe frontispiciu poartă următoarea titu-

latură : „Contract

de învoială agricolă pentru

păşunatul vi-

ei
telor“.
- Din confuzia, şi contradicţiile de mai sus rezultă cât de
puţin clare sunt noţiunile sociale economice şi profesionale ale
raportului dintre capital și muncăîn . fara românească, pe te-

Â

renul

agricol.
”
ța noastră pentru clarificarea regiinsisten
că,
Repetăm.
mului muncii dintre proprietar şi dijmaş prezintă „un interes
“de mare importanţă naţională şi socială.
Dacă rămânem la, noţiunea simplistă a unui “contract de.
arendare sau a unui contract de asociaţiune între proprietarul
de pământ şi săteanul învoitor, devine prea puţin interesant
din punct de vedere naţional şi social raportul dintre cel care
dă pământul şi cel care depune munca. Este un contract civil
în sensul spiritului individualist al codului Napoleonian, care
a rămas mult în urmă îaţă de evoluţia, vremii.
Proprietarul care a dat pământul în arendă sau asociaţie
este ca şi proprietarul” unui imobil care a dat cu chirie 9 casă
na
'
de locuit,
strein. de felul cum
rtimâne
Pe tot timpul contractului

chiriașul întrebuinţează imobilul iar chiriaşul are singura obli-

gaţie după plata chiriei de a preda imobilul în starea în care
l-a primit la sfârşitul contractului.
- Până la expirarea contractului: proprietarul pământului
are rolul unui adevărat absenteist economic, iar chiriașul un
„ uzufruetuar exclusiv dar provizoriu, fără 'să fie. legat cu nimic
în viitor pentru îmbunătăţirea: pământului pe care l-a luai eu
|
:
|
arendă şi în asociaţie.
Altfel
portul între

se prezintă. situația şi obligația: părților când ra:
proprietar şi muncitorul în diimă îmbracă carac-

.

terul unui contract de mincă cu toate drepturile şi obligaţiile
care decurg 'din'caracterul social şi economic al acestui contract: care presupune pentru proprietar
un plan de cultură pe
mai mulţi ani concretizat întrun statut economic, îar pentru
“muncitorul în dijmă şi: familia sa îm minimum de existență şi
toate drepturile recunoscute muncii şi cousfinţite întrun statut
social profesional, 'şi de care ne V0m% ocupa într'unul din pii-

toarele noastre articole. „Colţul

Social

'Țărănese“,

Curentul,

S/X1/943./

pr

CAP.
STATUTUL

XII.

a

SPECIAL "AL INVOIELILOR

Propuneri. de viitor

|

AGRICOLE

:

Din nenumăratele scrisori primiţe în legătură cu proble- .
mele sociale în agricultură reținem deocamdată nedumerirea
unora care mă întreabă de ce insist atât de mult asupra, regi-

„mului învoelilor agricole,-.
“ Răspund : Nu numai pentrucă a fost regimul trecutului,
dar. şi pentrucă va fi: regimul viitorului. Din constatările Insti-

tutului Central

de. Statistică, — rezultă că regimul învoelilor

agricole a început să se practice pe seară întinsă de familiile
ţărăneşti. cu mulţi copii, care deşi au pământ 5 sau 10 ha. —
totuşi având uneltele şi. inventarul. necesar mai lucrează şi
pământ în dijmă sau în arendă, — pentru complecţarea nevoi:
lor de trai. De aceea 'proporţia terenurilor cultivate în dijmă

reprezintă 2/3, iar cele arendată în bani reprezintă. 1/3.

|
Pe aceşti ţărani învoitori nu putem să-i. socotim ca fă"când parte din „categoria arendaşilor propriu zişi, ci în categoria celor cari depun ca element principal munca lor. şi
a.

familiei lor şi care formează mica burghezie rurală, — burghe-

zia de muncă, — p6 care cu
— să o întărim cconomicește,

orice

jertfă

trebue
ă

să o formăm,
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"Statutul pe care noi îl întrevedem, ca fiind regimul. viito-rului muncilor agricole,

trebue să cuprindă

următoarele

puncte

programatice :

1. Părțile contractante : “avoitort“

să fio considerat

nu

Limitarea la 6 ha. să dispară ca, antieconomic șşi ânti„socială.
a
Excepţiile numeroase şi fără, rațiune din actitala lege
trebuese reduse numai la acele terenuri, care cer mari investiţii
Şi pregătire tehnică specială, apreciate ca. atare: de organele
„agricole J udeţene. Să nu uităm, că multiplele excepţii din. art.
-113 au făcut legile din.1937. şi 1940 inaplicabile faţă, de învoitori, cari nefiind bine apăraţi au acceptat condiţii :grele de
teamă ca, anul viitor să nu. îie alungaţi de pe moşie. La orice.
verificare şi control al: organelor de: stat, se ascundeau,: dispăreau sau tăgăduiau condiţiile oneroase ale învoolilor“.
Clandestinismul apare şi este în îloare la adăpostul, ex-

-

“numai cel care ia în arendă în calitate de cap de familie până
la '6 sau 15 ha.; ci toţi capii de familie care se_ învoese personal
şi în numele familiei lor să, muncească ei însă-şi terenurile luate
!
în dijmă sau arendă.
Cel care arendează sau ia în dijmă pentru a specula, nu
pentru a munci el şi familia lui nu poate îi socotit învoitor,—
i
.
-chiar sub 6 ha.
2, Obiectul contractului :: Orice teren agricol pentru orice
„fel de culturi pe care le poate lucra familia ţărănească să intre
" “în dispoziţiile ocrotitoare ale legii. Ministerul Agriculturii şi
Muncii, de comun acord, vor determina: mumărul hectarelor. în
funcţie de natura: terenului Şi minibhum de. trai al familiei în|
,
.
„.
.
voitorului. :

cepțiilor.
3. Planul economic. Obiectul învoelilor - agricole fiind
muncea pământului, proprietarul. moşiei să fie obligat 'să sta- .
bilească..pe mai. mulţi ani un plan economic, pentru ca învoi-”
“ torul să ştie că se angajează la o cultură raţională, care mărind
rentabilitatea moşiei, implicit trebue să, mărească şi, „câştigul
|
ii
muncii. lui.

Nu

şi

numai

cerealismul! primitiv, care cere muncă
câștig puţin, ei cultură intensivă, cu inventar bine

multă
utilat,
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care să asigure exploatarea optimă

a pământului.

Să.se ţină

cont, că învoiala agricolă se face pe cap de familie, şi cum toţi
- membrii familiei sunt angajaţi la. executarea muncilor agri:
cole, să fie utilizaţi nu numai la muncile simple de arătură,
fâneaţă sau pășunat, ci la.toate îndeletnicirile în legătură cu
agricultura, în special creşterea vitelor,
.
Invoiala limitată numai la pământul de. arătură, fâneaţă
Şi pășune înseamnă menţinerea primitivismului agricol, .des-

considerarea progreselor tehnice şi lipsa, de încredere în hărnicia, şi inteligenţa vie a plugarului nostru, — care bine îndrumat se adaptează cu uşurinţă, tuturor muncilor, oricât ar fi de
grele şi complicate.
E
4. Continuitate : Pentru ca plânul economie să fie apli-

cat cu sinceritate se impune ca învoitorul să nu mai fie schimbat

atât

dela an

pentru

la an.

Contractul

asigurarea

se

va

încheia

zhţionalizării

pe

culturii

mai

mulţi

cât şi

ani

pentru

| siguranţa, învoitorului. :
„ Durata să fie pe termen. de câte 3—6 sau 9 ani, —cu
dreptul de denunţare din partea ambelor părţi pentru motive

bine determinate.

avea

mină

.

-

-

Imvoitorul - numai astiel se va lega sufletește
sentimentul continuității, stare sufletească care

să muncească

cu credinţa, că îmbunătiiţirile

când va
îl deter-

ce face pă-

- mântului nu sunt numai pentru un an, sau numai pentru
pro.
prietar, dar şi pentru el și familia lui,
+
Producţia, agricolă şi familia ţărănească + vor profita mult
prin continuitate şi prin întocmirea planului economic.

Prevedem obiecţiunile

::

a

Planul economie şi durata pe 3—6—9 ani
birea folosinţei dreptului de proprietate,”

înseamnă

ştir-

Imexaet :

"Proprietarul

moşiei

este:

cel. care

„” economie conform naţurei. terenului,
».. Posibilităţii de desfacere, -

întoemește

mijloacelor

planul

de muncă,
S
-

şi

Sa Invoitorul primeşte planul aşa cum l-a întoemit
proprietarul cu verificarea organelor tehnice agricole,
a căror competinţă: este o garanţie în plus a sporirei
producţiei.

5, Absenteismul

economic

al proprietarului,

care apărea

*

,
“numai

în două

poate

exista, —

momente,

63
la contractare

deoarece

planul

şi la expirare

de cultură

nu mai

îl obligă să fie

prezent, să dea sfaturi şi îndrumări.în tot timpul executării
contractului şi numai astiel „proprietatea apare în rolul . de
funeţie socială.
:
6. Prețul de arendă şi cota dijmei +Vor decurge ca o con- secinţă logică din nevoile învoitorului şi ale familiei lui şi din rentabilitatea care trebue să fie asigurată proprietarului. Comisiuni speciale pe comune vor veghea la fixarea dijmei şi
arenzei — care vor ţine cont de conjunctura economică şi interesele sociale ale familiei, — iar nu de criteriile părtinitoare

din art, 113 al legii actuale.
. Minimum de existenţă : Stabilitatea învoitorului şi a
familiei lui pe mai mulţi ani şi planul economic rezolvă implicit minimum. de existenţă familial şi social nu numai individual,
a
$. Solidaritatea economică. Apropierea dintre proprietar.
şi învoitor datorită continuității contractului va produce şi
acest bun rezultat că se stabileşte între ei o solidaritate de
interese în jurul pământului, care îi va face să se îngrijească,
în comun cu toate nevoile moşiei din momentul încheerei eontractului şi până la expirarea lui. !
Impreună vor chibzui la o aprovizionare eftină a umelte“lor şi materiilor prime, la o producţie sporită cantitativ şi calitativ, la comercializarea cât mai rentabilă a recoltei la un re-

gim

juridic echitabil,
la un regim

fiscal suportabil

şi la îm-

plinirea în comun a, sarcinelor sociale. In acest nou regim nu
mai sunt 2 streini în faţa unui contract cu seadența îiză, ci, din
contră apar 2 colaboratori interesaţi deopotrivă.
-.
"Invoitorul deşi proprietar pe partea care i se cuvine din
recoltă totuşi: nu trebue să fie lăsat la disereţia oricărui speculant care ar profita de lipsa devexperienţă şi criza de bani.
Impreună vor, chibzui când şi cum să vândă, — pentrucă
împreună vor putea uşor 'obţine credite pe gaj de produse şi

deci pot aştepta momente .mai prielnice pentru vânzare.

|

9. Credite necesare se pot procura cu multă înlesnire când.

proprietarul se prezinţă „înarmat“
'

”

-

cu un plan economic și cu
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siguranţa,

executării muncii

tractelor
10.

cu învoitorii lui. .
Cumpănă
dreaptă

industriale.

pe mai
între

.._.

mulţi aui, datorită con-

produsele. agricole

şi

cele

-

Politica de „sprijinire şi. valorificare a cerealelor, — va
avea la bază clemente precise cari. vor obliga guvernele să
“stabilească o cumpănă. dreaptă între preţurile produselor industriale şi cele . agricole tocmai ca rezultat al continuității
planului economie şi asigurarea unui, minimum de existență a
familiei,
IL
Asociaţia profesională. Stabilitatea și planul de jeultură pot provoca şi desvolta spiritul de asociaţie proiesională înlăuntrul categoriei învoitorilor, Spiritul colectiv bazat

pe ideea,
de interese economice și sociale comune încheagă mai
ușor obștile şi asociaţiile profesionale: atunci când la baza contractului de muncă se găseşte asigurarea standardului de vieaţi

a familiei în funcţie de rentabilitatea moşiei...
2. Jurisdicția : comisiunile

o

“me

de împăciuire

:
şi arbitraj. .

acest proces economic al muncii şi producţiunii agri-

cole începând dela contractare şi până la comercializare (valorificare) va fi supus. în caz de- - neînțelegere uneii jurisdicții

“speciale de aplanare şi judecată.
„. Aplanarea

lipsească

să

aparţină

reprezentantul

e

organelor

sătenilor

locale

învoitori.

din

care

Penţru

să nu

pricinile

mai importante, care prin soluţia lor ar angaja o întreagă
re- giune,va tuneţiona la Camera agricolă o instanță de apel com-

pusă din

delegaţi. ai proprietarilor

“dinţia unui magistrat de carieră.

şi. muneitprilor

sub: preşe-

.-.,

"*
Concluzii : Cât mai puține sancţiuni, cât mai. mult şi mai
„generos spirit social: acestea sunt şi. trebue să fie 'elemntele
„care. să stea, la, baza contractului: muncilor agricole.
Statul economico-social întocmit pe bazele de mai

va, „constitui Charta Muncii învoelilor agricole.

a

sus, —

„“mColtul Social Țărănese", Curentul, 29/X948;

cae mi
MEȘPEȘUGARII SATELOR

|

» Risipiţi în cele 5300 comune rurale, trăese o viaţă
destul
de grea peste 100.000 meşteșugari ai satelor),
Ra
“Reduşi

să muncească

pentru

clientela. satului. recrutată

numai din plugari cari nu pot plăti preţuri bune,
sunt nevoiţi,

.
pentru a se hrăni pe ei şi familiile lor, să combi
ne meseria cu

plugăria.
Sa
Ea
Este dovedit că, în: împrejurările economice de astăzi
ei
„nu.pot să trăiască numai dir produsul meseriei lor,.

__Pe de altă parte aprovizionarea cu
unelte şi materiale”
„ necesare meşteşugului lor se face dela
oraş de unde sunt n
voiţi

să cumpere scump şi de inferioară cali
ta
şi aceas
teta din

lipsă, de capital propriu și nici credi
te nu au, neăvând ce pune

în gaj sau îpotecă, E
a
a:
Transportul materialelor pe distanţede zeci
de
km.
mărește costu
l produselor şi scade câştigul, de aceia

Stată mici un progres în viaţa lor profesională, iar .nu se constandardul
de viaţă e foarte redus; :

|

4.

Istoric :Se

Da

IE

e

Dela, desfiinţarea breslelor vechi nimeni
până astăzi nu
s'a gândit să le vină în ajutor. Da
i

"1,

Cifrele trebueso rectificate după noua contig
uraţie, a României.

D. R. Joaniţ
— esc
Probleume Social ărăneşti

ta

5:

!
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|

. Prima lege a. meseriilor cea din 1902 declară cu inconştiență „că nu

se poate ocupa

decât

de meseriașii

din orașe“.

A doua lege a meseriilor, a creditului şi asigurărilor muncitoreşti deşi prevede că dispoziţiunile ei se aplică .şi meseriaşilor rurali, totuşi în cuprinsul ei nu se găseşte nicio măsură
specifică acestei categorii care. lucrează în alte condiţii decât
colegii lor dela orașe.

A treia lege cea din 1936 zisă și a meseriilor nici ea nu
vine cu nicio măsură de încurajare a meseriilor rurale, deşi în
parlament am. atras stăruitor atenţia autorului ei că în interesul

plugărimei trebue să se ocupe special de meşteşugarii satelor.
A patra lege care ar fi trebuit să se ocupe de sprijinirea
|
meseriilor rurale este Codul agricol din 1937. El însă nu se
„ocupă decât de mecanicii agricoli pe care îi scoate dela toate
drepturile pe care le aveau în asigurările sociale şi-i obligă să

treacă un examen sui-generis la Camera de agricultură. * |
A cincea lege, cea, din 1940 își propuse să le facă o situaţie specială odată cu modificarea părţii a 1l-a din legea pentru
| organizarea, şi încurajarea agriculturii. Găsim îîn . raportăl d-lui
Aurelian Pană acest paragrai :
„Meseriaşii agricoli, inclusiv mecanicii agricoli, nu tre- '
buese socotiți ca muncitori industriali. Ei sunt specialişti agricoli şi nu tree din industrie în agricultură și viceversa. Ei încep

şi sfârșesc, cariera
regimul celorlalți

Speranţele sau spulberat
trecut nimic pentru încurajarea
legată de progresul agricol.

“Trebue să

Ei trebuese să între în

lor în. agricultură.
muncitori. agricoli“,

deoarece în textul legii nu s'a
acestei - clase atât

practicăm o politică de

de

stat hotărită

strâns

şi| me-

todică pentru ridicarea meseriilor. rurale care merg mână în
mână cu înflorirea. gospodăriilor sătești. Viaţa satului nu poale
progresa fără o clasă de meseriaşi înstăriți şi pricepuţi.”
|
Plugăria azi se face cu maşini,. cu inventar în mare măsură mecanizat, care necesită meseriaşi şi mecanici, — bine
—
a
pregătiţi.

Niciun sat nu se mai poate lipsi de. fierari poteovazi, dul-

gheri, tâmplari, zidari, cojocari, eroitori, ete., deoarece îmbrăcămintea, hrana şi locuința nu se mai prezintă ca în timpurile=
Z

N

-..

e
vechi când totul se aranja în casă de către hărnicia
sau de dibăcia bărbatului.

Statutul profesional minimal

zospodinei |

:

- “Stăpânit, de aceste convingeri încă de acum un: sfert de
veac am” cerut în parlament pentru meşteşugarii satelor un

„statut profesional minimal redus la: următoarele modeste

.

Te-,

vendicări : .
Statul să le dea posibilitatea unei „aşezări“ cat. mai temeinice, sprijinindu-i la: construirea de ateliere şi locuinţe în
mijlocul satelor. :
!
După ce s'au instalat în atelibro modeste dar sănătoase să
le dea posibilitatea să se aprovizioneze cu materiale dela capitala judeţului prin “ajutorul unei cooperative: de aprovizionare
„ înfiinţată obligatoriu pe fiecare judeţ.
Prin ăceastă cooperativă vor îi ajutaţi: să capete credit
ieftin pe termen lung 'pentru instalare şi pe termen obişnuit
pentru procurarea, de seule şi unelte şi să se aprovizioneze cu.

tot ce ar avea nevoe. Cooperativa va fi alimentată cu fondurile
:

“necesare de către o secţie specială ce Sar creia în sânul „Insti-

tutului Naţional

al Cooperaţiei“

sau la „Banca

meseriaşilor“.

Irprumuturile se vor acorda nu numai după starea economică
a meseriașului ci şi după activitatea lui „profesională şi „capacitatea, de producţie a: atelierului. El să fie cântărit după. calitatea lui de meșteşugar, şi după perspectiva, mneseriei lui, nu
după criteriile bancare.
Să nu se uite că îîn alte ţări sculele şi o bună parte din

cheltuelile

de instalare se suportă

de stat.

|

. Din punct de. vedere „profesional. se impune o serioasă
pregătire, fie pe calea uceniciei, fie prin şcoli de învăţământ
practic în: directă legătură cu. nevoile satului, aşa cum concepuse Haret, prin şcolile elementare de meserii.
|
Meşterului care a putut să-şi instaleze cu mari sacrificii
un atelier să i se garanteze plata muncii printr'o judecată ra

pidă şi ieftină la judecătoriile de muncă.
In cazul neputinței de muncă, meşteşugarii satului trebue ,

să se bucure de asigurările Sociale ca şi colegii lor dela oraş.
1
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_.iZransportul materialelor lui dela oraș la sat să se bucure

de tarife reduse pentru ca să nu încarce preţul produselor.
Deasemenea

- acorde _scutire
-

înipozitele către stat să fie micșoraie şi să se

completă

de orice

taxe

sanităre

sau

comunale

“cari îngreuiază atât do mult construirea de ateliere şi influen"țează standardul de viaţă destul „de redus al familiei lui.
Desfacerea, produselor fiind în: funcţie de aceste uşurări
Și încurajări economice va pune pe meşteşugar în situaţia de
“a lucra eftin şi conştiiineios qde care va profita îîn primul rând
plugarul român.
Meseriaşul satului : trebuc să fie autat să devină cola-- boratorul- indispensabil al plugarului deoarece. numai. prin înirăţirea meseriei cu plugăria putem să ajungem : la ridicarea

satelor

şi la formarea unei clase

cadrului de azi al României.
|
EI trebue să devină: nervul

fină

acolo

braţele

disponibile

de mijloc

atât de

necesară

economic

al 'regiunei,

să re-

evitând depopularea ' satelor şi

oprind exodul. rural adică-năvala satelor către oraşe.
„Meseriaşii rurali la rândul lor trebue să înțeleagă că
prosperitatea lor- este în funcţie de buna stare a plugarilor şi că numai prin propăşire comună vor forma pătura de rezistență contra curentelor subversive.
.
Acolo la țară, în "liniştea căminului şi i departe de zbu-

„_Ciumul oraşelor, meseriaşul satului. lucrând alături
“lui, devine elementul de ordine şi de siguranţă. |
Partizan. al proprietăţii individuale
de hâmere şi de mirajul înşelător.

Sufleiul
al familiei,
şi agitații.:

lui

activând

în: aerul

de. familia

el nu4 poate ji airas

sănătos al. atelierului şi

nu

se va. contamina, nici nu va jomenta turburări
1
4
PR
|
„Lucrător“. cl însuşi
î
pentrucă. munceşte singur sau cot la
"cot cu lucrătorii şi ajutoarele sale, — „patron': — pentrucă are
"răspunderea şi proprietatea atelierului, — meseriaşul satului
neutralizează în el toate rivalitățile luptei, de clasă. El trăieşte
o viață stnătoasă, fizică şi morală, pe care marea uzină nu

poale să o dea lucrătorului încazarmat în vastul utilaj al-ma-

șinismulai,

în care el nu apare

>

decât

ca o anexă.:

-

„Colţul Social “Țărăneso'*, Curentul, 13/XI1/943.:

.

CAP. XIV -

" EXODUL

RURAL

Ra

o

“ D. profesor Cornăţeanu, fost ministru al Agriculturei,-un
profund cercetător al problemelor agricole, în referatul său
dela, Socieţatea inginerilor agronomi, atacă tangenţial iritanta
şi dureroasa problemă a exodului rural.
'

.

+: D-sa se întreabă: „Dece pleacă muncitorii dela sate î Şi |
tot

D-sa răspunde :. *
a
ia
„Din cauza standardului 'de viaţă prea scăzut. Ori
blema standardului vieţii e „0> problemă de produojie, de
rificare, de preţuri“ .
:
Ne. aşteptam ca d-sa să ne axate cauzele apariţiei
ne propună remediile de combatere a părăsirei satelor. În
acestor concluzii care ar îi complectat un gol în câmpul

pro-!
valoşi să.
locul
atât -

de sărac al cercetărilor ştiinţifice, — referatul d-sale se' închee”
cu constatarea ajunsă un

fel de" obsesie pentru

toţi inginerii

agronomi că „toate aceste probleme sunt de resortul Ministerului
„* Agriculturei“ vrând. să înţeleagă că Ministerul Muncii nu tre“bue să aibă nicio atribuţie,. niciun amestec în oerotirea, muncii
1
“agricole...
7

Regretăm că nu putem îi de complect acord eu d. Cornă- . ţeanu care mai mult decât colegii săi agronomi avea posibili- .
tatea să cunoască cauzele economice şi sociale să depopulării ,
“satelor.
D-sa a fost autorizat de B. IL. P.S. A
— Biroul Inter-

, naţional al problemelor. sociale cu sediul la Ziirich şi care nu
e.

-

A
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N:

“ trebue confundat cura face preşedintele societăţii agronomilor, +
— cuF. |. T. A, — adică Federaţia technicienilor agronomi
cu sediul la Roma, — să creeze o secţie specială pentru pro-

_blemele muncii agricole din România,

— la care Institutul de

Studii Muncitoreşti solicitat de d. Cornăţeanu a aderat promi. țându-i tot sprijinul.
In această calitate are privilegiul unei documentări spe-

ciale și nu poate să reducă problema exodului rural numai la o
“chestie de preţuri şi de produojie.
„Cauzele apariției :
Cauzele exodului rural sunt desigur în principal economice .
dar tot atât de importante sunt şi cauzele sociale, demografice
și politice,— care determină “pe fiii satelor să abandoneze sa- .
tele şi să pornească spre oraşe.
E
Standardul de viaţă. scăzut este prin esenţa, lui o, pro-

„blemă socială.

-

Exodul rural în prima lui fază apare ca un. fenomen natural, — fiziologie, — dictat de necesitatea primenirii orașelor
cu elementele viguroase ale satelor.
”
Tără infuzia de sânge vigâros al satelor, - — oraşele sunt
condamnate la decădere,— iar orăşenii la, degenerescenţă.

Dar nu de această primenire normală trebue să fim îngrijaţi. ..|
_
Trebue să facem deosebirea: între exodul normal pe care
-. marele director al B.. 1. P-ului, Albert; Thomaş. l-a numit „fi_“ziologie“ şi exodul rural cu. caracter „patologic“, bolnăvicios
care se produce în special în ţările agrare,
î
Năvala satelor către orașe îmbracă un caracter alarmant
şi vătămător atunci când nu este 'dietată nici de fenomenul
natural al primenirii oraşelor, nici de principiul diviziunii muncii, nici de vreo altă consideraţiune de progres social.
a

“ Marea'problemă este următoarea : .
Când încetează exodul fiziologie, normal şi util şi când.
începe. exodul în forma lui bolnăvicioasă şi vătămătoare ?
Frământările categoriilor sociale rurale, — ne indică ca
şi un termometru, simptomele apariţiei exodului rural patologic.

TI
d la oraş
“ Cea dintâi categorie care părăseşte satul” plecân
alaaspect
primul
ue
constit
este tineretul. Plecarea tineretului
profeclasele
ă
mant'al exodului: rural. După tineret: urmeaz
calificaţi“. La.
sionale 'rurale : „Micii îndustriaşi şi lucrătorii
li obişnuiţi“
“urmă, porneşte grosul clasei „muncitorilor agrico
mizeriei ecoadică acei: muncitori agricoli cari sub presiunea
de spectrul ţaţi
amenin
decât
sate
în
nomice nu mai i pot rămâne

foamei.
Lucrările

ale: B. 1

acla Geneva

T-ului

din 1930 unite cu

tot: din
„ale institutului Internaţional de agricultură dela Roma

din 1933
1930. — desbaterile din camera “corporațiilor italiene
exoduşi 1939, — studiile profesorilor Laur tatăl şi fiul asupra
din
Roma
şi
les
Bruxel
dela
ele
lui rural din Elveţia, congres
Gerîn
rural
i
exodulu
-1929 ea şi documentatul „raport asupra
e şi
mania“ publicat în 1933, — toate după o minuțioasă cercetar
- bogată documentare ajung, la concluzia că „atunci când munca,
meagricolă nu poate asigura maselor rurale o existență chiar
vă-"
lui
forma
în
popor
orice
pentru
diocră,' exodul rural apare
1ote
necesita
o
ca
impune
se
1ămătoare iar pentru individ el
re.
_gică şi fatală, dictată de instinctul de conserva
Spectrul foamei distruge toate legăturile cu locul natal
şi învinge chiar pasiunea de pământ, : — dragostea de glie.
Munca agricolă grea; prelungită şi istovitoare provoacă
exodul rural numai atunci când câştigul este atât de redus
încât nu asigură nici măcar un minimum de existenţă familiei
țărănești.

”

In România

-

::

Trecând ds pe terenul internaţional pe cel naţional, constatăm că în România clasele sociale care părăseso satele sunt

următoarele : - .

,

Membrii familiilor ţărăneşti, care fiind prea numesl
roşi nu pot trăi nici chiar modest pe întinderea redusă a'lotului
SIE
i
țărănese.
|
meargă
să
forţaţi
sunt!
Cei mai buni dintre fiii de țărani
unei
a
la oraşe în căutarea unei existențe normale şi asigurare
cariere;

Da

a.
„__

Ceea ce. este îngrijorător este că nu numai

fiii de ţărani

abandonează . satele dar şi. fiii marilor proprietari pornesc la
oraşe pentru formarea unei cariere, deoarece în condiţiile eco-

nomice în care s'a desvoltat agricultura după 1929, munca agricolă n'a putut asigura un. standard de viață normal nici ma- :
rilor proprietari din. care cauză mulţi din ei Şi-au “lichidat. mo-

şiile după cum se: constată

din lista depusă de Garoflid În șe _

dinţa Senatului din lunie 1939.
2, Aleşteşugarii satelor care trăesc o existenţă mizerabilă
din cauza concurenței distrugătoare a fabzicilor sunt a doua.
categorie care pornesc la orâşe fără voia lor.
Fiii celor 100.000 meşteşugari rurali cari îşi împart activitatea între o primitivă înjghebare denumit atelier, şi munea
pământului pe care'o exercită pentru complectarea nevoilor
de trai, nu pot să trăiesc într'un regim de subnutriţie şi por___nese la oraş abandonând satele.
"
ă
”
3, Populațiunea dela munte şi deal, regiunea carpatică şi

a dealurilor, după

sleirea “masivului

păduros printr'o „exploa-

tare rapace, — porneşte în mase mari dela munte la şes angajându-se ca muncitori agricoliîn câmpia

Dunării.

4. Peste. tot înfrunte stă „tineretul“ care merge la oraş
fie sub formă, de „ucenic“ în uzine şi fabrici, fie „practicant“
în comerţ, fie „servitor“ la muncile casnice. Populaţia rurală .

_

-. din Ardeal trimite cel mai mare procent de tinere fete care se
„angajează

la oraşe,ca servitoare.

Măsurile de combatere :
Măsurile

pontru a se combate

exodul acesta alarmant şi

care denotă că există o stare bolnăvicioasă, în mijlocul naţiunii
române şunt de asemenea, economice:şi sociale“. .
:

|

Să le enumărăra, pentrucă numai astfel se retin mai
+
uşor.
şi se-rezolvă mai urgent:
A)
Imbunătăţirea

,
situaţiei . matetidle a

muncitorului

agricol căruia trebue să i se asigure un câştig suficient pentru
existenţa

lui şi a familiei,

trebue

să constitue

liticei de stat pentru combaterea, depopulării
bue să se ştie că nu putem ajunge
p-

catechismul. po- -

satelor.

Ori, tre-

la acest rezultat decât dacă

a

A

.

a

- fixăm o dreaptă cumpănă,

un 'echilibru

i

E

9

între valoarea produ-

solor industriale şi cele agricole.. Ori facem agricultura, ren- tabilă ca să poată plăti salarii normale şi în acest caz exodul
rural nu se produce sub forma lui patologică, ori lăsăm agricultura deficitară şi în acest caz agricultorii nu pot plăti decât
salarii de foamete şi atunci exodul rural apăâre în forma, lui
_morbidă, nimicitoare, care învinge orice. sentimente şi rezi-

stenţe pentrucă în faţa, spectrului foamei nu poate să existe de-

cât următoarea alternativă: Ori: părăsirea satelor, ori viaţă
a
|
a
- mizerabilă de proletariat..
i Muncitorii agricoli conştienţi de. puterea lor de muntă
nu pot accepta moartea prin inaniţie —' înfometare — ci cer
" muncă, pentru pâine ca să nu ajungă în
î situaţia umilitoare să
cerşească pâine fără muncă, *
e
i
O sănătoasă, politică agrară de stat trebue să ia toate
miisurile ca preţul produselor agricole să se ridice la nivelul
produselor industriale. In acest scop statul român trebue să
vegheze ca industria care e atât de bine finanțată şi organizată
să nu-şi asigure regimuri de favoare, în paguba agriculturei
care a. fost abandonată la regimul liberei concurente.
B) A doua 'serie de măsuri care. trebuese laate sunt mai
mult de ordin social decât! economic :
E
a). Desvoltarea: industriei casnice 'şi a. meşteşugurilor săteşti prin mari: avantagii acordate meseriaşilor + care activează
în: mijlocul: satelor aşa, cum. am -preconizat în articolul „meş-:
teşugării satelor“, Aceste mici ateliere bine sprijinite vor re"ţine mare parte din braţele disponibile ocupându-le cu îndeletniciri rurale şi vor creia o viaţă economică locală.
b) Industrializarea produselor agricole ţărăneşti prin întreprinderile instalate nu la oraşe dar cât mai aproape de sate,
trebue să constitue astăzi principala îndatorire a conducătorilor
satelor - agrare, Infiinţarea unei asemenea, reţele - de întreprinderi industriale agricole are un. substrat. social şi economie de
aşa mare importanță încât merită un studiu separat. Să reținem

deocamdată

ca şomajul

din. timpul iernii numai

N

-.
|

-

pentru aceste

întreprinderi va fi mult redus, în plus că viaţa profesională.
pe care o trăeşte în aerul sănătos al satelor, face pe muncitorul _
angajat în aceste întreprinderi eu tot caracterul lor industrial ă
r

TA
să nu se desriidăcineze ŞI să rămână îîn atmosfera. caldă a fani.
:
,
liei ţărăneşti.
c) Construirea de locuinţe oftine şi higienice în mijlocul
satelor să iasă din faza începuturilor modeste şi să îmbrace
caracterul marilor preocupări de stat așa cum se practică de
multi vreme în multe ţări şi cum se predonizează, azi prin pla-

nurile prof. Beveridge în Anglia, dr. Ley în Germania, Roosevelt în America, pentru. construcţiile muncitorești „eftine, modeste şi adaptate nevoilor mediului rural.
d) Contractele de-muncă, — protecţia muncii, — higiena
şi sănătatea, muncii trebue să se aplice muncitorului agricol în
egală măsură ca şi muncitorului industrial, — bine înţeles ţinându-se 'cont de situaţia specificăa muncii agricole,
e) Ingrijirea sănătății satelor să, se desăvârşească prin
introducerea Asigurărilor Sociale. Protecţia mamei şi a copilului să fie ridicată la înălţimea unei adevărate dogme pentru
pir
.
ca procentul mortalităţii să scadă.

8

Căminul

familial şi lotul indivizibil să devină o rea-

litate fiind leagănul neamului românese care a, reţinut braţele
de muncă în ogoarele româneşti păstrând fiinţa neamului.
8) Invăţământul profesional rural ca şi orice măsurăde

educaţie profesională, — care desvoltă nu numai cunoştinţele
“profesionale dar şi viaţa intelectuală, artistică, să, se bucure
de o cât mai

largă răspândire în lumea satelor pentru ca mun-

citorul ogoarelor să se bucure şi el ca şi muncitorul industrial
„de binefacerile

Organizaţia „Muncă

civilizaţiei.

bue să se extindă şi în lumea

şi lumină“

tre-

satelor adaptată gustului şi „res-

,
poctând tradiţiile poporului nostru. :
h) Incurajarea cooperativelor, a obştiilor şi a tuturor organizațiilor profesionale cu caracter agricol şi a oricăror instituţii menite să amelioreze condiţiunile de viaţă la, sate să constitue primordiala datoria a autorităţilor..

In concluzii : Nu poate fi nimic mai dureros decât abandonarea muncii "agricole de către tineret şi cei mai calificați
muncitori agricoli.
Când în sufletul acestora « apare convingerea, că în satul
|
lor natal nu se mai poate irăi onorabil prin munca braţelor,

oricât vle prelungită şi obositoare ar fi această
e.

muncă față de

care ei wau decât pretențiunea modestă să: se-poată hrăni pe ei
şi jamiliile lor, însacel moment sufletul tineretului este susceptibil'de a părăsi locul natal şi dragostea de glie...
„Să se ia măsuri de lucidă prevedere“ — asupra exodului
rural _ „spre a se împiedica formarea acelor elemente ale
disperării din care ori când an Catilina! îşi poate recruta co.
|
hortele acțiunilor sedițioase“.

Să ia aminte

țările. agricole : orice jertfe sar

"degitime şi dictate de

interesul superior
„Coltul

Social

face, “sunt

al națiunei. .

Ţărănesc“,

Curentul,

20/SI1/943

-

Si

-
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MAREA:

|

PROPRIETATE

ȘI

PROBLEMELE

SOCIALE

In luna Mai anul 1938 la şedinţele consiliului superior

“al agriculturei

am cerut

ia în discuţie:
a)
ocrotirea

acestui: „parlament

b) justificarea destiinţărei

de guvernul

al plugărimei“

|
E:
ui
micului plugar şi a muncitorului agricol:
impozitului

să.

,
|

agricol înfăptuită.

din 1938 al cărui ministru.
de agricutură fusesem

și înlocuirea, lui cu o taxă pusă asupra
produselor vândute.
“Cum
lipseau reprezentanţii micilor plugari am
rugat

pe

membrii copsiliului şi în special pe d. minist
ru Ionescu-Siseşti,,

* titularul “departamentului

şi pe

reprezentantul

Uniuniei

sin-

dicatelor agricole Constantin Garoilid ea diseu
ţiunile
în jurul
programului alcătuiţ, de ministerul agricultu
să rii
nu dea
: impresia că membrii

de

repulsiune

„coli“.

consiliului „sunt stăpâniţi de un sentiment

faţă de proprietatea.

Constantin

mică

|
RE
„
Garoflid a replicat:

şi de muncitorii

a

agri-

.
„Noi proprietarii mari ne ocupăm mult
de aceste che„stiuni. Chiar anul acesta pentru propri
etatea mică am făcut,
deşi nu
cram

obligaţi, experiențe noi pentru prăşir
ea

de. culturi
de porumb cu care vrem să facem educar
ea, ţărănimei“.
"- ACât priveşte ocrotirea muncitoril
or agricoli, colabora-

torii noştri, nu suntem principial contra
, dar socotim că în vremurile de azi, aţă de criza prin
care trece agricultura noui.

-

,

17

a.

sarcini

aruncate

asupra

suportate“.

marilor “proprietari

nu .vor

putea. fi

E

„In orice caz ca impresie şi noi dorim ca, marea proprietate să nu mai fie pusă sub acuzare ca la 1907“.
E
> Deelaraţia purtătorului de cuvânt al marei proprietăţi
ma obligat să dau următorul răspuns care se potriveşte şi celor
care comentează tendenţios articolele noastre din Colţul Social.
"Ţărănese suspectând. sentimentele ce purtăm marei proprietăţi :, N
„Departe. de mine idea că marele agricultor n'ar trebui şi
„e 'să fie ajutat. Din contră, socotesc că şi el este vitregit. Dacă
facem o comparaţie între marile exploatări industriale vedere |
că avantagiile ce se dau marilor fabricanți sunt cu mult mai
mari decât cele acordate marilor proprietari“.

„Fabricanţii

sunt

bine. protejaţi, —. agricultorii

nu.

Ei ,

sunt bine organizaţi în carteluri și asociaţii profesionale. Agricultorii sunt dezorganizaţi şi risipiţi în bătaia vânturilor“. „Dar dintre toţi: agricultorii cel mai vitregit de soartă
este plugarul mic, gospodarul care este în afară, de grija Sta- tului atât prin codul agricol cât şi. prin programul de azi“
: Ceea, ce este important,de reţinut, după, ce fiecare ne-am
îixat pe poziţiile moastre, a fost că marea, agricultură destul de
“vitregită de concurenţa streină şi de dezechilibrul preţurilor
dintre produsele agricole şi cele industriale recunoaște în prin-

„Cipiu că nu este contra, extinderii problemelor socialeîîn agricultură

totusi opinează că din cauza crizei trebuese amânate.
* Această părere Constantin Garoflid a manifestat-o şi printa un memoriu adresat institutului de studii şi educaţie munoitorească, care a, îost citit de către d. Zenide în numele său şi
al Uniunei sindicatelor agricole la şedinţa festivă pentru
co- memorarea zilei de 1 Mai 1938 destinată special extinderii. pro- .
blemelor sociale în agricultură.

Aceasta a fost şi a rămas atitudinea iUninnei sindicatelor
agricole.
,
“Reţinem dar că “marea proprietate nu este în principiu nici adversară, nici. reîractară oerotirei muncitorului brazdei,
_ea discută numai oportunitatea şi suportarea, sarcinilor.;
Noi cei care am inaugurat discutarea problemelor sociale
în agricultură nu putem decât să mulţumim marilor agricultori
,

Da i |

78

|

|

“.
.

cari numai din cauza vremurilor: excepţionale prin care
trecem, socotesc că ar fi inoportună extinderea problemelor sociale.
ce ar împovăra prea mult veniturile lor destul de- reduse.
„Acestea erau argumentele marei proprietăţi înainte de

izbucnirea războiului mondial...

.

Da

+
“Astăzi pe lângă motivul.de ordin economic „criza“ apare
şi al doilea motiv „starea de război“ sub care se pretinde
că
agricultura românească nu-şi poate permite luxul unor reforme
” sociale care nu pot fi realizate decât. în timp de pace,
Tema

astăzi

sa

starea deăzboi.

Am
zentanţii

amplificat : Nu

,

rugat
marilor

este numai

a

criza

dar şi. ;

e

şi vom ruga permanent şi» insistent pe repreagricultori,

grupaţi

în

Uniunea

E

sindicatelor

agricole, şi pe reprezentanţii oficialităţii să
considere opinia,
noastră exprimată prin . articolele Colţului
social-ţărănese! ca

o punte de înţelegere între porprietatea
mare, proprietatea mică

și colabratorii lor indispensabili : muncitorii” agricoli,
„Toţi

aceşti

riți economiceşte.

3 factori

trebue

să

trăiască

a

Nu se poate ca România

înfrăţiţi

ii

să rămână

|

şi întă-

o insulă, izolată, o

“oază în mijlocul ţărilor agrare, care chiar în
timp de criză şi
“chiar sub

agricoli...
Două

stare de război an legiferat ocrotirea muncitorilor

Aa

din

ţările

cu care

avem

graniţe 'comune,

precum

şi Reichul German prin proectul dr.
Ley, Anglia — prin planul
profesorului Beveridge — şi Statele
Unite prin planul securi-.

tăţii

a

sociale: enunțat

de

preşedintele

şi sunt încă în curs de realizare
ciale în agricultură. a

“Armonia.

Roosevelt,

a extinderii
DR

realizat

so-

şi asi-

celor 3 factori
E |

Apreciem împortahţa capitale şi rolul
decisiv al marelui -

plugar, care şi
tecționistă, dar
„* citorii agricoli,
la un regim de
id

au

socială, sporirea Producţiunei agricole

gurarea liniştei interne depinde
de satisfacerea
- care contribue la' propăşirea
economică. a ţărei.

„__.*

—

problemelor

el trebue sprijinit Drintr'o politică
de stat DTro--.
socotim că numai prin solidarizarea
lui Cu munaceste artere ale vieţii naționale,
se poate ajunge
echilibru. şi stabilitate. ! .
Ă
o

Marea _ proprietate,

mica

proprietate

şi muncitorii

lor

:

ME

-

”

i

a.
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- sunt interesați, sunt. chiar condamnaţi să trăiască în solidaritate şi toată strădania noastră a celor grupaţi în jurul rubricei
social-ţărănese“ este să vedem înfăptuită această solidaritate. Oriunde este o bucatăde pământ şi un braţ de murică.

„Colţul

“ — suntem prezenţi să'ne interesăm de soarta lor. .

„Colţul Social 'Părănese“, Curentul, 1/SI/948
+

=

„AGRONOMII

SOCIALI“

:
Via discuţie: care Sa produs în darul chestiunei, „cărui:
„departament, — Muncă, sau Agricultură“. — urmează. să i se
încredinţeze înfăptuirea asigurărilor sociale ţărăneşti, a pus în
lumină. rolul social al celor 1.800 agronoini funoţionând la ca-

„merele şi oficiile agricole,
”
Cele două teze care revendicau fiecare exclusivitatea organizării,

deşi

erau în desacord pe chestiunea

competinței

Mi-

„misterelor, — erau totuși de acord că oriunde ar funcţiona asi:
-gurările sociale țărănești, nervul care: le va da viaţă va îi
„agronomul“, care trebue privit nu numai prin pregătirea sa:
tehnică în producţiunea agricolă, dar mai ales prin activitatea

socială, pe este sortit să desvolte la înstituţiunile de ocrotire ce |

vor

lua fiinţă în mijlocul satelor.

„_
In adevăr: Cei eari cunose modul. de organizare şi sistemul de funcţionare al asigurărilor şi a celorlalte „aşezăminte
sociale rurale, — văd pe agronomi ca fiind organele cele mai
bune. şi niai competinte, cunoscând în adâncime viaţa sbuciumată a satelor atât pe terenul economic cât şi pe .cel social,

Să, nu
-

uităm

că toate. aspectele. și. caracteristicile vieţii

xurale tree pe sub ochii vigilenţi ai agronomului.
|
|
| Convenţiile de muncă agricolă ale muncitorilor cu braţele,

agronomii le. cunose mai bine

-pentrucă numai
..

decât ceilalţi slujitori ai satelor.

ei îşi pot da seama până unde

trebue

să mer-

Sl
gem cu drepturile legitime ale salariaţilor agricoli
faţă de. ren-.
" tabilitatea extrem de redusă a agriculturii -xomâneşti.
!
Invoielile agricole între țărani şi proprietari numai
agro- E
nomul le poate măsura cu o dreaptă, cumpănă, pentrucă
numai
el îşi poate da perfect seama. care este justa: remuneraţie
a
muncii faţă de drepturile. capitalului agricol.:
Nici reînvierea
sclaviei, din timpurile . :medievale, nici confiscarea
capitalului
agricol, şi această linie de demarcăţie. numai agronomul
poate
-să o traseze spre muljumirea celor doi. protagoniști
: capitalul

Şi munca,

-

..

Salariile agricole, maximum şi. minimum de arendă,
minimum de cotă în învoielile agricole, toate acestea
nu se pot
rezolva decât prin prezenţa şi prin competenţa
agronomului
social.
Prezenţa, lui este necesară şi la aplanarea şi judeca
rea Si
conflictelor de muncă, ceea ce în regimul industrial
ia'numele
„de justiţie profesională, iar în codul civil român,
„sfaturile de
împăcare. săteşti“, -“- Inginerul agronom trebue să fie prezent la
rezolvarea -.
pricinilor dintre săteni, în special cele privind învoiel
ile agricole, contractele de muncă agricole, încălcările
de proprietate
şi tot ce este în legătură cu pământul şi munca. agricol
ă, care
nu 'trebuese soluționate fără: prezenţa şi cunoştinţele
lui..
EL va avea în „aplanarea, neînțelegerilor rurale un
rol toţ
aşa 'de important ea, și preotul și învățătorul, ale
căror merite
pe linia spirituală, și culturală sunt apreoiate de toată
suflarea |
românească.
Reprezentanţii Statului, fie
£ dilegaţi ai Ministerului Muncii, fie ai Ministerului, Agriculturii, vor rămâne pe al:
doilea ,

plan ca. importanţă: economică şi socială. .
Reprezentantul

marilor proprietari

-

ai

va avea, cum

e şi fi-

resc, rolul de „parte adversă“ în. toate conflictele de muncă
:

și

în toate instituţiile cu caracter social agricol.
.
„Inginerul agronom apare în toate conflictele şi institu
tiile în rolul său de arbitru competent şi imparțial,
nici ca
parte adversă, nici lipsit de pregătirea cerută de conflic
tele s0-

ciale, pe care le cunoaşte mai

bine ca oricare altul, pentrucă * |

le constată pe teren, le trăieşte şi nu poate fi străin
de ele.

D.A. 1oaniţescu — Probleme Soctal Țărăneşti

pc

?

|

|

6

-
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Meritele
Ă

stimate

: el

inginerului agronom

trebue să. fie

reabilitat

au fost ignorate şi subeşi recunoscut

ca, singurul .
_ factor care poate decidd în conflictele sociale
cu mult mai multă "comp

etenţă şi mai bune rezultate decât toţi demni
tarii satului,
Nu
se poate ignora nici înlocui agronomul
dela crearea
şi' buna funcţionare

a instituţiilor

crea în mijlocul satelor. *

sociale

ce trăiesc şi se vor

e,

Obştiile sătești, izvor al spiritului de
solidaritate socială,
agricolă, nu vor. putea funcţiona satis
făcător dacă agronomul

peste absent,

,

“Mica

.

: produeţie

E

țărănească,

a

scumpă

inimei

noastre va
lâncezi dacă agronomul nu va fixa prog
ramul producţiunii rentabile, trecu

științific,

t

prin

prisma nevoilor: de

a

consum

şi progresului

i

„+ Sub influenţa agronomului, rapor
turile dintre marii proprietari şi muncitorii lui țărani
se îndulcese, se „umanizează“,

—

dând

satisfacţie lozincei marelui” gânditor
Maxim Gorki:
"wasigurarea, unui traiu ceva mai bun,
mai omenesc“. |:
Faţă de
considera iunile

„Ştiinţa
avea,

de

mai sus, este de dorit ca şi
noştri să-și verifice atitudinile
-și să-şi scruteze conrăspunzâ

agronomii

în țara

nd menireiși marei răspunderi
pe care o. vor

românească,

atât pe :terenul productiv
cât şi pe
„cel social. -..
E
e
Sa
.
„Politiea. socială a Statului. român
se va baza în viitorul
apropiat
pe activitatea

|

agronomilor

sociali.

Programul schițat mai sus este
numai
sturile de'răspundere care li:
se rezervă. i

„ Agronomii

conștienți

- trebue să facă dovadă

de: rolul: şi de răspunderile lor,

înaintea țării că națiunea româ
nă poate

să-şi pună, încrederea în ei,
îni

-

o.parte din 'pon.

:

|

mColţul Social 'Țărănesere, Curentul, 14/VITI/94
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o
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"JUSTIȚIA PROFESIONALĂ LA SATE
Noua lege de organizare judecătorească,'a venit cu ino-.:

'vaţia „sfaturilor de împăciuire“,

cărora

le-a dat spre aplanare

pricinile cari se pot rezolva în mijlocul satelor, fără să mai fie
nevoie de deplasări costisitoare la judecătorii şi tribunale.
“Găsim instituţia sfaturilor bună şi va da rezultate bune;
— dacă cei doi fruntași ai comunei prezidaţi de preot sau învăţător vor fi ajutaţi să dea deslegare pricinilor până la 10.000
“lei valoare, după adevăr şi după omenie,
Ce poate îi de mai real folos decât să se aplaneze micile
“pricini în legătură cu raporturile dintre vecini, — şi neînţelegerile' dintre săteni, de către fruntașii satului, în interiorul
satului, fără să mai bată drumul judecăților, la reşedinţa plăşii
sau a judeţului Ş.
„Paciticarea spiritelor şi asigurarea * ordinei publice de- .
curg din o judecată rapidă, eftină şi competinte, adică dată de
cunoscători ai nevoilor satului și în care sătenii au încredere.
Acum 20 de ani, Împreună cu d. dr. N. Lupu, am cerut
în parlament, .lui Georgel Mârzescu, pe atunci. ministru de justiţie, cu ocazia votării primei legi de organizare judecătorească,
înfiinţarea unor
instanţe
speciale
pentru
judecarea
prieinilor sătești. Am dat cifre şi date din care să.rezulte nenumăratele zile de muncă pierdute şi multiplele cheltuieli de de-. .
plasare la sediul judecătoriilor şi tribunalelor.
Parlamentul n'a admis amendamentul nostru.
“ Cum propunerea noastră pornea din credinţa că facem un
„bine clasei ţărăneşti şi: economiei naţionale, am repetat amen- .
damentul' ori de câte ori venea în discuţie modificarea legei de
organizare, judecătorească. Amendamentele sprijinite pe citre,

evidenţiau cât de necesar este să.se evite deplasările” şi'să se
diminueze

judecăţile

împricinaţilor

săteni, atât

din

vedere material, cât și din punct de vedere social.

punct

de

-

i s4

La, 1938, când în calitate de ministru al muncii am creiat
judecătoriile do muncă, — am dorit să dau în competinţa, lor și
neînțelegerile decurgând din convențiile de muncă agricole.
„JI DO. Argetoianu îi numele marilor proprietari în desbaterile din" Camera deputaţilor a insistat să 'scot din competinţa judecătoriilor de muncă, neînțelegerile dintre muncitorii
agricoli şi proprietari pe motiv că „raporturile juridice nu sunt
bine precizate, sunt chiar” confuze“.

a

Am acceptat, nu cu dragă inimă, — ci numaii pentrucă nu

“exista

nicio. reglementare

cole, —
muncă.

legală

ceea, ce ar îi produs
|

a. regimului:

mari ditiultiți

muncilor

agri-

judecătoriilor de

Astăzi însă avem un regim legal al muncilor agricole, —
este legea modificatoare din 1940, care, în 36 articole, se ocupă
„CU stabilirea condiţiunilor,. învoirilor agricole şi angajamen-

telor muncitorilor agricoli,
Avem,

|

dar, legalizat regimul

îuz şi insuficient

muncii. în , agricultură, con-

dar este legiferat.

Or. compunerea. şi atribuţiunile sfaturilor de
— le obligă, să se ocupe şi să aplaneze în prim rând
“rile cele mai frequente din vieaţa satului şi acestea
decurg din regimul muncii cari interesează hrana

familiei ţărăneşti,

.

a

N

împăciuire,
neînţelegesunț cele ce
şi existența

-

Ori
unde au luat ființă, sfaturile ţărăneşti. de
împăciuire au fost autorizate: să rezolve pricinile în legătură cu
„lucratul Dământului““.
Ia
Aceasta e tradiția românească nu numai în vechiul regat,
_dar în toate regiunile locuite de români. |

Ama cercetat textul legii noui şi n'am găsit că sfaturile ar
“avea în atribuţiunile lor să dea, „îndemnuri“, — - şi să „aplaneze“
neînțelegerile provenite din contrăctele de. muncă,
agricolă,
_
“In legea din 1940 — organele menite să privegheze mun-

cile “agricole sunt : „primarul, “notarul şi şeful ocolului agricol.
Pentru fixarea maximului : de dijimă şi arendă şi minimu
m. de

preţ al muncilor este o „comisiune judeţeană“ care
Juezează pe
| lângă Camera agricolă,
A
' Indatoririle de căpetenie ale acestor organe, sunt .nu
nu-

“mai să înregistreze

contractele de muncă

dar să-şi controleze

|

85
cum se execută şi în unele cazuri să aplaneie ii “chiar să arbitreze asupra neînțelegerilor.
|
Prin urmare şi organ administrativ de execuţie şi. de

judecată (! 3).
_ Acest, amestec de atribuţiuni este atât de confuz şi-complicat încât din: 'această cauză puţinele dispoziţii ocrotitoare
pentru muncitorul agricol nu se: aplică.

|

'Trebue

să

facem

legea muncii agricole.

viabile

dispoziţiunile

<€

ocrotitoare din

Se

|

|

Singura instanţă care le:ar da viaţă ar
a fi o instanţă care
să fie acceptată de săteni. .
»
Stăruim a crede că sfaturile de împăciuire — sunt cele
„mai indicate să privigheze şi să aplaneze' neînțelegerile ce sar
ivi cu ocazia învoelilor şi angajamentelor agricole. Dacă ar avea,
şi aceste atribuţii ele ar lucra cu mult drag. la îndemnurile cerute de lege și mai în deplină cunoştinţă, pentru aplanarea

neînțelegerilor din câmpul muncii agricole. Membrii siaturilor,

cunose mai bine până, unde să meargă pe bază de adevăr și
omenie'', — cu maximum de dijmă şi arendă şi cu minimum de
preţ al muncii, — şi cu toate condiţiunile sub care se angajează,
şi se execută muncile agricole,
Comisiunea judeţeană, care lucrează la centru + pe lângă
Camera agricolă n'are posibilitatea să aibă toate datele pentru
fiecare comună.așa cum “le au cei cari trăiesc ei însăși ca profesioniști în comuna respectivă.

Criteriile

după

care

urmează,

să se. (determine prețul

muncii, dijma şi arenda pe comune, cum. zice legea,! ei le au
- în îaţă, la îndemână, şi nu trebue să alerge după ele cum face .
comisiunea judeţeană. care lucrează dela centru pentru întreg . .
judeţul.
a

Dându-se în

competinţa

sfaturilor

de

împăeiuire

apla-

narea neînțelegerilor provenite: din muncile agricole se reali- zează ceea ce este de dorit, unificarea instanţelor arbitrale în-

„

mijlocul

satelor,

angajamentele

a

pe

cea

mai

vitală şi importantă, chestiune :

şi. învoelile agricole.

Sfaturile de împăciuire vor căpăta multă autoritate, iar

- sătenii vor merge la ele cu credinţa că merg la o judecată unde
| găsesc pe cei cari le cunose necazurile şi hotărârea lor. va. fi .
cc

|

86
acceptată ca definitivă fără
riilor rurale şi tribunalelor,

să mai .bată drumurile
.
E
-

judecăto|
”

Extinderea, atțibuţiunilor se poate face print
r'un singur

„articol de lege, al cărui

cuprins ar fi următorul:

-

-

„Sfaturile de împăciuire prevăzute
în legea de organizare

judecătorească, sunt substituite în toate atrib
uţiunile acordate

- primarilor,

notarilor,

şefului de ocol agricol şi comisiunilor

judeţene de învoiri agricole prevăzute în artico
lele 108—142 partea
„XI

din legea muntii agricole din 1940.

-

„Sfaturile de împăciuire

„plasare

a

neînțelegerilor

de mai sus“,

provenite” din „aplicarea' articolelor

.,

|

E

vor servi și ca prim organ de

e

i

„In caz când neînțelegerile provin, din contr
acte coleetive — ele se vor completă cu. încă 2
membr

de proprietarul

agricol şi altul.de

ii, unul desemnat

delegatul

muncitorilor agri:

„Cu această modițicare legea din 1940
neaplicată

de fapt
devine aplicabilă, — unificarea
legislativă devine o realitate,
—

sfaturile de împăciuire devin .organe
ziția sătenilor, iar Tegimul 1huncii

românească

. fesionale.

organele

lui fireşti

|

-

vii pe placul şi la: dispoagricole capătă şi în fara

de ocrotire. a intereselor

De

|

Dro-

„Colţul Social Țărănesc“, Curentul, 22/1X/943.
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ASIGURĂRILE SOCIALE ÎN AGRICULTURĂ
O' problemă. mondială .
.

.

pu

7

Incepem! astăzi studiul. unei probleine

care. desigur

va. :

- ridica multe critici şi proteste dar care este atât de importantă.
încât realizarea ei în ţările agrare îmbracă caracterul, unui...
imperativ naţional. |
.
Această problemă este „extinderea asigurărilor sociale
la muncitorii agricoli.“
|
,
|
„Consiliul superior sanitar“ prezidat de d, niinistru 'To__meseu, preocupat 'de grija sănătăţii satelor; în şedinţa specială
dela 17 Septembrie. a, €. după lungi discuţii a admis ideea ex- tinderii "asigurărilor sociale sub forma „suprapunerii cireum-'
| seripţiilor sanitare ale. Ministerului Sănătăţii. cu cele ale Casei

Asigurărilor Sociale şi ale Căilor Fera

|

-

Implicit tehnicienii noştri. sau pronunţat favorabil.
Problema „extinderii“ a căpătat, de 2 ori oficializarea

7

1. In.priimăvara anului

Asigurărilor

Sociale

şi

în

colaborare

Muneitoreşti. prezidat de subsemnatul,
extinderii asigurărilor

la riseul. boală

cu

un

Institutul de

Studii | |

ante-proect asupra.

sociale în mediul rural, restrâns numai

(kuereuloză)

:

1942 s'a întocmit de către Casa

şi accidente,

i

-

|

54
opera de ocrotire socială a muncitorilor
dela, oraşe şi de la
sate, — pentrucă numai astiel vom putea
păstra echilibrul care
-trebue-să dăinuiască la, temelia claselor noastre“
Di

"Tot

D-sa prin scrisoarea

trimisă, ministrului

muncii, cu

"ocazia împlinirei a 30 de ani de existenţă
a asigurărilor sociale
la noi, a precizat evoluţia, acestei instituţii
astiel : „asigurările
sociale. vor ieşi deci din câmpul muncitoresc
san profesional,
sau patronal, pentru a intra în largul
orizont al scopurilor

“” naţionale“,
"

Am
teresul
de

Se

reprodus pasagiile de mai sus pentru
a sublinia incare se bucură asigurările sociale, din
partea acelora |

cari au răspunderea destinelor acestei
țări. |
„. Aproape toate ţările n'au ezitat
şi au

.
creat noi impo-

zite ca să poată face faţă nevoilor
cetățenilor asiguraţi Şi neasiguraţi trecând. peste ortodoxia
principiilor asigurărilor so„ciale, care se bazează pe contribuţia
tripartită a statului, pa-

tronilor şi salariaţilor.

a
___Aloeaţiile de familie şi asigurările |sociale
lipsite tem. |
„Porar pe vremea de
războiu, de plata contribuţiei asiguraţilor,
trebue să fie acoperite din bugetele
statelor, de oarece fondurile

strânse din timp de.pace prin
contribuţia tripartită a patroni"lor, muncitorilor şi Statului
nu mai puteau face faţă noilor
cerinţi care impun sacrificii atât
de mari încât numai o contri„buţie

naţională putea să le acopere.

i

"
„ Justificarea juridică şi socială,
însuşită la noi de prof.
Aristide Basilescu şi de „Tratatul
de asigurări sociale“ al
D-lui T..:D. R. Ioaniţesen este
următoarea : Orice. individ
are dreptul
la muncă

şi societatea

poate

merge

câtsă consfinţeaseă. „obligaţia de muncă“ PN
„Va

până (acolo

în

urmare a „dreptului la muneă
respectivşi obligaţia
„de muncă“ muncitorul în orice
profesie ar fi este ridicat, „la
„rangul de funcţionar naţional
şi social“,
Pa
|

Muncitorul este soegtit în serviciul comandat

al naţiunei
şi ca urmare statul trebue să
aibă grije de el atunci când
nu
mai poate munci,
E
|
e
:

,
reşti,

1. Vezi Dr. T.D.R. Ioaniţeseu
1942, Cap. VII:
Perspective de
+

: Pratat de asigurări
viitor, pag. 431,

sociale,

Bucu-

a

93

„N

-

A

“Statul! apare în rolul de „debitor“ faţă de drepturile cari *
decurg din obligaţiunea de muncă, — şi din care se naşte “an
asupra naţiunei întregi,
„drept de Creanţă“ al muncitorului
|
nu numai asupra industriei. .
Asigurările naționale ajunse în acest stadia depăşesc for-"
mele lor clasice şi îmbracă caracterul asistenţei oficializate, cu
drepturi “ferme ale cetăţenilor cari nu mai pot munci şi care

trebuese ocrotiţi indiferent

Dar aceasta nu

Factorii
ales

înseamnă că asigurările sociale nu mai
singura,

responsabili
după

|

i

i

au niciun rost şi că
asistenţa legalizată 2
dacă, mai

cotizaţii de

dacă au plătit. sau nu

-

asiguraţi.

ai:

încheerea

de

statelor

şi-au

păcii,

este

cu sistemul asistenţei sau să se găsească
„adaptarea“ asigurărilor
”
a riseurilor.

sociale

ocrotire . rămâne

instituţie

la

pus

problema

să se 'continue

bine

pentru

mijloacele

nouile forme

de acoperire
,

Procesul fiind în curs nuu putem să prevedem şi să punem

concluzii ferme dacă asigurările sociale vor îi înlocuite cu asistenţa, adică dacă asigurările naţionale vor îi generalizate, —
prin adaptarea principiilor! de bază din care nu: poate să lipsească regimul contributiv, singurul care crează sentimentul

dreptului și al „demnităţii

profesionale.

:

Pentru noi, — oricare ar fi regimul după încetairea războiului, instituţia asigurărilor este şi rămâne instituţia care.
a strânge în jurul ei interesele muncitorilor şi ale. patronilor. |
Până atunci se impune, însă din vreme, să luăm măsuri
ca cel puţin clasele producătoare

şi „muncitoare

să nu fie lipsite

de asigurările obligatorii.
” „Colţul

Social 'Țărăriese“,

Curentul, 21/1/944

|
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: CAP. „xx

„ ASIGURARE ȚĂRĂNEASCĂ ȘI AASIGURĂRI
|

„SOCIALE AGRICOLE

Na

Diterenje structurale

.

D. prof. Tonescu-Siseşti, — prin trei articole publicate în„Universul“, se declară partizan al asigurărilor sociale, dar
numai pentru muncitorii agricoli, „cari trăese din munca lor
şi cari merită să îie asiguraţi contra boalei, contra incapacității

de muncă şi contra bătrâneţii“,
DR
“ Satisfaeţia, noastră asupra 'revenirei i d-sale

este

numai

parţială, deoarece fostul ministru: de agricultură persistă în re-fuzul de a le acorda şi tăiranilor ocrotirea sănătăţii. şi vieţii

“prin asigurări sociale. . :
Pentru aceştia. d-sa

E

7

!

socotește. că este

deajuns

,

o „asigu-

rare țărănească“ a avutului contra, calamităţilor : "grindinei,
secetei, mortalităţei vitelor, focului, cu alte cuvinte o asigurare
a averei, nu a persoanei muncitorului agricol, — „expus. la atâtea- pericole.
|
Să analizăm pe rând soluţiile Dropuse de autorul jegii din
1940, care a lăsat în confuzie şi fără, nicio definiţie atât noţiunea de mică gospodărie rurală, adică țărănimea, cât şi con- .

tractele de':muncă şi învoelile „agricole și deosebirea dintre lucrătorii specializaţi, faţă de: sezonieri, , confuzie: „care astăzi
„„întunocă soluţiile“ şi pe €care d-sa putea să le: clarifice, încă

“de acum
3 ani. -.

.

Ş

Ce înţelege d. Siseşti prin
p
asigurarea socială. a muneitorilor cu braţele şi cum vrea să-i ocrotească contra : boalei, inca'pacităţei de lucru şi contra bătrâneţei ?
„ Propunerea sa este următoarea : să se înfiinţeze o „regie
modestă“ cu personal central detașat din cel “existent la, Mini-

sterul Agriculturei, care să nu se ocupe de creare de spitale
„Şi

de sanatorii,

ci să închirieze

paturi

şi dispensare prin. „Con-

” tracte de spitalizare cu Eforia Spitalelor civile şi chiar cu Casa
Asigurărilor Sociale“.
e

a se pare. insuficientă : asigurările sociale să
Soluţini
funcţioneze prin închiriere -de paturi, dispensare şi spitale,
. fără miciun armament sanitar propriu, iar agronomii: ca: iunc- ționari ai: statului să se. comporte ca arendaşi ale acestor spi„tale neavând dreptul să construiască Vreo' instituţie sanitarii,
ci numai să plătească preţul. închirierei.,
Armamentul sanitar procurat sub forma “arendiişiei 1 Nu
se poate soluţie mai simplistă și. mai anti-socială, care transformă statul creator şi dinamic, al vremurilor de azi, întrunul

redus ia rolul de plătitor de preţuri. al inchirierii de paturi și

ă

spitale, — fără nicio politică de construcţii, fără organe proprii, fără personal crescut în spiritul: social. şi generos,-care
trebue să domine în vieaţa asigurărilor sociale.
Această soluţie nu are nici: o: bază. ştiinţifică şi nu: se
aplică nicăeri, S'a încercat să 'se experimenteze, acum 60.de ani,
"de un singur trust indăstrial, însă sa renunţat faţă de nemulţumirea maselor muncitoare pentru cari asigurările sociale
reprezintă cu totul altceva decâi o. arendăşie de paturi în spi-

tale şi dispensare.
Dar

po

E

-..

asupra acestei chestiuni,

ca şi asupra

celorlalte +pro-

puneri ale d-lui Ionescu-Siseşti în legătură cu organizarea asigurărilor. sociale pentru muncitorii cu braţele, vom: reveni. .:
vedem acum ce înţelege d-sa prin asigurarea fărăSă

_
nească“ ?
„Si pentru ce refuză „itiranilor asigurările sociale 37
- Prin, asigurarea țărănească se: înțelege asigurarea avutu" lui țărănesc contra calamităților ; „moartea
grindină şi arderea “gospodăriei.

vitelor, imundaţii,

In prealabil, să lămurimu diferentele dintre

gurări:

aceste 2 asi-

,

?

Una priveşte” „avutul“: : aite, unelte, recoltă, — cealaltă
priveşte „persoana“ muncitorului cu: braţele.
.
Inventar şi recoltă au puțini — sănătate de apărat contra
accidentelor şi contra unei bătrâneți premature! au toți munci- „
| torii din câmpul agricol.'!
Una juneționează. de obiceiu acăltativ şi este organizată
în spirit materialist, capitalist, — cealaltă este totdeauna obligatorie şi organizată în. spirit social. Sumele plătite drept pri-

».

R.

Ioaniţescu — Probleme

Social

ărăneşti,

Da

i

De

i
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.

me la asigurările agricole variază nu numai după rise dar şi
după mărimea inventarului şi întinderea recoltei.pe când la

“ asigurările

sociale

contribuţia

este

plătită

şi de

proprietar

şi

de muncitor prin o cotă fixă din salariul trecut chiar în textul

legei.

E

Nu

-

se poate dar organiza

instituție. .

|

|

amândouă

Sa

asigurările în acoiaş

_-

|

„. Probă este că în rezoluţia congresului inginerilor consti-

tuiți în A. G. 1. R., sau cerut întocmirea a 2 planuri
2 unul pen„tru asigurările sociale şi altul pentru asigurările
agricole ță. .

„răneşii,

Sa

.

Me

Suntem de acord că această asigurare trebue să ia fiinţă,

că va fi mult
dari, cari

folositoare ţărănimei,

faţă de asemenea

nenorociri

în special micilor
rămân

teptând mila vecinilor sau ajutorul redus

„_

gospo-

săraci lipiţi, aş-

al statului.

Ar fi fost de dorit săini se aratb care vă, fi modul de
funcţionare,
— cuantumul primelor de cotizare şi, mai ales,

la
cât se ridică sarcinile statului pe care d-sa, în
desacord eu
„Uniunea
Sindicatelor agricole, —

nu-l scuteşte

dela contribu-

țiune, Asupra acestor elemente de bază
este mai complect referatul d-lui Mândru, făcut la Soc. inginerilor
agronomi asupra

acestei chestiuni.
_se

:

|

-

„+ Nu pot îi însă deloc de acord, — cu motivele
pentru cari

refuză ţăranilor

asigurările

contra

boalei,

contra

aceidentelor şi contra bătrâneţei.
a
o,
|
D-sa crede că „în stadiul actual al vieţii ţărăneşti
ele nu
„ar răspunde unei necesităţi imperioase“
— şi adaogă: „Bol- *
navii, neputincioşi

şi bătrânii, nu sunt aruncaţi pe drum

fiindcă
familia îi întreţine şi are mijloace de
a-i întreţine deoarece există o avere care permite aceasta“,
.
”
„_

Prin urmare, dupăd. Siseşti ţăranii
man nevoe să fie
asiguraţi pentrucă stan destul
de bine economiceşte, — pen:
.
trucă din venitul

gospodăriei lor pot ei singuri să se
îngrijească contra, boalei şi contra tuturor
pericolelor, cari ameninţă
Vieaţa
şi sănătatea lor şi a familiei
lor.

„i
|
Ie
Oare spiritul ereștin și seritimentul de familie,
pot
înlocui
spiritul colectiv de solidaritate

___

socială, şi naţională

A

ce stă la

99
baza îngrijirei şi despăgubirei. iotimelor din câmpul muncii
N
ni
ÎN
agricole ?
foraceiaşi
în:
exact,
invocat
sau
te.
Asemenea argumen
asigurăîn
rei
înglobă
ocazia
mă, acum o jumătate de secol, cu

rile sociale din câmpul industrial a meseriașilor mici patroni, .
— clasă corespunzătoare ţăranilor mici agricultori din câmpul
ca fiind
agricol şi au fost respinse de toate forurile competente
iale.
anti-economice şi anti-soc
țină
să
vrea:
nu
Siseşti'
TonescuSuntem surprinși că d.
!...
rurale
cont de cruda realitate a gospodăriilor

Institutul Central

de Statistică ne arată că avem

apro-

zimativ. 2.500.000 familii ţărăneşti, adică '75%/0; — cari nu trec
de 5 ha. pământ și care abia pot face faţă unei existenţe reduse. |
3 ha, şi
” Că din aceştia, 1.710.000 de gospodării au mai puţin de
munca
ndu-și
închirii
“ nu pot face faţă nevoilor de hrană decât
ate.
ca învoitori sau lucrători la mârea şi mijlocia propriet
Că avem încă. şi astăzi, după statistica, medicilor :veterinari 2.000. 000 de gospodării cari nau o vacă cu lapte, 1. 600.000
o
de gospodării cari n'au un pere şi 200.000 cari n'au nici măcar

-

pasăre.

i

|

"Că din această cauză milioane de suflete “trăiese
, regim. de subnutriţie.
Bi bine, cum ar putea, aceştia să mai îngrijească
|

într "un SI
de, bol |

navii și de bătrânii lor î Nu-i aruncă pe drumuri, dar nici nu
le pot asigura o îngrijire medicală, suficientă în caz „de boală,
i
.
bătrâneţe şi celelalte riscuri.
ri
conside
Siseşt
d.
—
,
agricolă
tragedie
această,
toată
La
că venitul averii şi solidaritatea de familie vor face faţă în-

srijirei "bolnavilor

şi bătrânilor.

Toţi

ştim că venitul

agricol.

este atât “de scăzut, — încât nu numai la noi în România stan- dardul de vieaţă al agricultorilor mici este redus, dar în toate
țările agricole, şi chiar în ţările industriale agricole. S'au făcut
„studii şi anchete internaţionale în acest sens.

La

conferințele

dela

Santiago (1936) şi Havana

(1939),

unde s'a: hotărît introducerea în asigurările sociale agricole nu
numai a muncitorilor cu braţele, dar chiar a micilor cultiva-

- tori, — adică a ţărănimei, considerentul principal a fost tocmai
„lipsa de rentabilitate suficientă a gospodăriei micului plugar.

|
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-

nu a luat'o 'Aomânia sau de-

Să se reţină că această, hotărîre
legatul vreunei

ţări

balcanice,

— gi

reprezentanţii

20

a peste

de state din cele două Americi şi în special din: America latină,
unde standardul de. vieaţă al ţărănimei e destul de ridicat și
nu se poate compara

|

cu al ţăranului român. .

- Cu toate acestea au decis introducerea în asigurările șociale şi a micilor plugari pe motiv, „că în toate ţările agricole
numai asigurarea, socială pe baze colective poate ocroti şi despăgubi vieaţa şi sănătatea muncitorilor agricoli şi că nu există,
nicio: diferenţă. între salariaţii din „agricultură şi micii agri„cultori, — deşi aceştia lucrează. şi. trăese pe contul lor şi din
.
producţia, pământului lor“,
Numai la noi, d. prof. Tonescu-Sisâşti, propune auto-asi_gurarea' socotind, contra evidenţei, că averea familiei ţărăneşti .
_poate să facă faţă atât hranei Şi întreţinerei celor sănătoşi cât

şi îngrijirei

în - caz

neţe,. ete.

2

-.

de- boală, „ încapaitate, de. muncă, bătrâ.

In vremurile. în cari. toate țările se gândese la asigurări

naţionale toemai pentru a nu lăsa, în” afară de ourotirea sanitară pe muncitorii ogoarelor, ţărani şi muncitori, vând în apropierea noastră în - “Rusia asigurările sociale -sunt 'de o
aplica-ţiune generală, când Germania prin proectul d. Ttober
t Ley, —

Anglia prin planul Beveridge, America. prin planul Securităţii
sociale al Preşedintelui „Roosevelt, — studiază măsurile pentru
.
înglobarea în asigurări a tuturor păturilor runcitoare noi
nu
putem rămâne la sistemul de acum 100-ani şi să ne mulţu
mim

cu asistenţa ce o pot da veniturile sărăcăcioase ale
familiei ţărăneşti, — care nu poate nici să hrănească sufici
ent pe membrii
„familiei şi nici de cum săîi îngrijească contra,
riscurilor: vieţii! !
Dacă s6 -poate discuta asupra condiţiilor în ezre
urniează
să funcţioneze asigurările sociale în vieața
satelor, dacă pot. Îi.
examinate metodele pentru a aplica pe cele
maj apropiate. realităţilor dela noi — nu se poate declara
principial că regimul
asigurărilor sociale este inaplieabil în agric
ultură şi nici refuza *
maselor de muncitori agricoli şi micilor
proprietari avantagiile
asiguri ărilor sociale. i
E
„Coltul

Social 'Părăneset,

Curentul,

17/1/944
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-

SEMINARII

CAP.

XXI

.

PENTRU ASIGURĂRILE
AGRICOLE

In 1933, în calitate_de

ministru

SOCIALE.

al muncii

şi asigurărilor

sociale, în dorința de-a nu comite vre-o eroare, am înaintat textul legii de unificare a asigurărilor sociale, la Biroul Internațional al muncii (B. I. 'T.) şi l-am însoţit şi de dosarul: cu criticele cari se aduseseră legii mele de către. specialişti și mai ales
de nespecialişti.
Ă
|
Marele

technician

__municat în seris —
mirarea lui

asupra

al B.

I. T.-ului

şi verbal când l-am
curajului

unora

care

Dr.

'Tissier, mi-a,

întâlnit la Geneva
fără

co-

—

nicio. preztitire

interveneau într'o atât de spinoasă problemă..
Istoria se repetă şi de astă dată cu mult mai. multă incompetenţă și cu mai multă agresivitate.
Dacă vreun expert dela B. 1. T., — ar dori. să se informeze;
asupra asigurărilor sociale agricole şi ar „verifica tot ce s'a scris în ultimele 4 luni asupra acestei probleme, ar rămâne :

surprins: de diferenţa de vederi, de contrarietatea soluţiilor pro- puse, de isnorarea, principiilor elementare şi de complecta ne„cunoaştere

a organizării

tehnice

care se abordează problema

şi în general

de uşurinţa

cu

ocrotirilor sociale care presupune

:

cunoștințe! pe care criticii improvizaţi nu au de unde să -le'
cunoască,
Se confundă, asigurările sociale pentru -prevenirea şi. despăgubirea riscurilor muncii, cu asigurările agricole organizate

în spirit mercantil de societăţile de asigurare ; se confundă riscurile de boală cu cele de 'accidente, riscul invalidităţii profe-“
sionale cu riscul bătrâneţii.
Sunt în confuzie asupra categoriilor
viitorilor asiguraţi, evită să indice sursele
de venituri pentru . „acoperirea „cheltuelilor şi tree fără

niciun

amănunt

asupra

or-

_ Banizării şi mecanismului de funcţionare a. instituţiei. (casei)
prin care se vor încasa, contribuţiile şi se vor plăti ajutoarele Ii
medicale : şi pensiile, e
a
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Tezele

şi

antitezele,

unele

naive

alcele

presuinpțioase,

Ă

aruncă dubiu în suflete şi sunt de natură să întunece bunele intenţii şi adevăratele soluţii.
a

„Să

luăm primul element de bază: Determinarea asigu-

raţilor după profesia lor.
N

|

”

a

- De 25 de âni fac seminarii şi lecţii cu studenţii mei dela
Academia de Inalte Studii Comereiale şi Industriale.
asupra
chestiunei : ce trebue să înţelegem prin muncitori” agricoli
î
Putem scoate din categoria muncitorilor. pe ţăranul
lotaş cu

„ pământ până la. 5 şi chiar 10 ha?
;.. Douăzegi şi cinci generaţii de studenţi ştiu că:

Lotaşul lucrează în aceleaşi condițiuni
- sociale şi economice ca şi celelalte două categorii şi anume : „pălmașul“
adică

“muncitorul

cu 'braţele,

care

este

salariatul

propriu

zis şi „dij-

_maşul“ adică cel care lucrează în dijmă la un alt proprietar
din
sat.

d
Situaţia lotașului, privită sub aspectul social
şi economie
în câmpul agricol, se aseamănă cu situaţia
corespondentului său

din câmpul industrial, micul nieseriaş patron
, care deşi lucrează, pe cont propriu, pe răspunderea şi
în atelierul lui, ca şi

"țăranul lotaş pe pământul lui, are nevoie de
multe măsuri de
protecţie

socială,

ca şi. muncitorul

cu

braţele,

adică, salariatul.

In domeniul social, nu se mai face nicio difere
nță, între
muncitorii cu braţele şi ţăranii lotaşi. Măsur
ile de protecţie
care sau luat în toate ţările agrare şi mai
ales în conferințele

cu caracter mondial dela Santiago
şi 'Havana, pe. cari le-am
citatde atâtea ori, au asimilat complet,
în privinţa asigurărilor
sociale pe tărabii lotaşi cu salariaţii
pălmași.
E
In faţa unanimităţii opiniilor! şi
soluţiilor din
ţările

agrare şi. industriale,
la no! apare o împestrițătură de opinii
şi
soluţii care descoperă lipsa de cunoştinţe
tehnice şi sociale. Să

relevăm câteva contradioţii:.
A
|
.
Dacă luăm numai artieolele apărute în
timp de w lună
întrun.
mare

cotidian,

vom

găsi 3 soluţii cari se contrazic şi
se

exclud, producând dezorientare
,

Un .fost ministru

e

al agriculturii publică la 16 Ianuarie:

- 1944 că „ţăranul mu este muncitor
agricol, că el este proprietar
de

Pământ şi în această calitate n'are nevo
ie de asigurări so-.

|
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iai

ciale pentrucă venitul gospodăriei lui acoperă toate nevoile
chiar şi riscurile boală, accident, infirmitate, bătrâneţe. (3).
La 30 Ianuarie, adică după 15 zile, apare în acelaș ziar
„teza, contrară; sub semnătura redactorului social care socoteşte
că „şi ţăranul lotaş este un muncitor agricol care trebue să
fie înglobat în asigurările sociale în primul rând contra boalei
şi pe urihă contra aceidentelor, bătrâneţea fiind lăsată la urmă,

,

Y

— soluţie:pe care noi am propus-o în: primele numere ale „Col-

țului Social-Țărănesc'“.
Si reținem, „deocamdată, această contradicţie în jurul
înglobării în asigurări a ţăranului român, — fostul ministru"
fiind contra înglobării şi râdactorul social pentru înglobare.
Fostul ministru doreşte şi el asigurări sociale dar numai
pentru muncitorii salariaţi, — preşedintele Casei Centrale opinează pentru toţi, inclusiv ţăranii posesori de-pământ.
După alte două zile apare un teehnician jurist care socoteşte că „țăranul român fiind originea, burgheziei din România nu are nevoie de asigurări“.
„Mai mult, acesta acuză pe cei cari cer înfăptuirea, asigu'rărilor sociale că nu cunosc legile în vigoare. Se cutează să se

afirme „că în organizarea -de azi a asigurărilor sociale salariaţii agricoli sunt de mulţi ani sub protecţia Casei Naţionale
de Asigurări şi se bucură de toate prevederile legii având

drept

la toate ajutoarele ştiute chiar şi la pensii“, „Problema pensio“nării salariaţilor muncitori agricoli de« orice ram, este rezolvată
:
«
astăzi la noi“ (17).

care. în
(.
Ce. pot să răspund “unei asemenea, explozii prin
necunoaş
de.
acuzaţi
suntem
or
termenel
ţa
inelegan
de
afară
terea legilor atât noi cât şi ministerul muncii cel mai îndreptă- -.

țit să-şi cunoască legile de organizare ?
Confuzia juristului porneşte din citirea superficial? a le-?
gilor asigurărilor sociale din 1933—1938
gurări pe salariaţii agricoli specialişti:
şi din exploatările situate pe teritoriul
Niciun muncitor al ogoarelor nu:

rări pentrucă” dispoziţia

de -mai sus

care înglobează în asidin industriile agricole

urban“.
este. încadrat

în asigu-

se aplică, „industriilor“

agricole şi'numai dacă gunt situate pe „teritoriul urban“.
1938, au
Chiar cei pe care îi i menţinuse legile din“ 1933 şi

N
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fost scoşi din asigurări printrun articol special, art. 140, al legii

„__modificatoare a codului agricol din 1940..
Am

putea să ne întrebăm

ca şi eminentul Jurist, ce. caută

în hăţişul social cei 'care nu-şi dau osteneala, să descifreze nici
măcar

textele legilor în vigoare 3.
In privința „riscurilor“, ' aceleaşi dibueli şi contradicții
provenite din necunoaşterea elementelor de bază Unii vor să
„ înceapă: cu boala, alţii cu accidentele, alţii cu pensia de băYrâneţe,
Mă

„ Cât -despre
,

„contribuţiite

adică

sarcinile

financiare,

nu

prea s'au grăbit cu propuneri praztice decât foarte puţini.
Afară de rezoluţia inginerilor agronomi şi a propunerii

timide

a preşedintelui

Casei

Centrale,

—

nimeni

n'a 'cutezat

'să propună, vreo soluţie. De Sigur, e prea riscant pentru cei cari

nu cunose problema.-Chiar

-

Uniunea Sindicatelor

A gricole, care

spre

onoarea

“ei a declarat că agricultorii sunt gata să contribue la sarcinile

matoriale: nu ne-a arătat cari vor fi aceste contribuţii, — care
“va îi origina jor,! cum vor fi percepute şi calculate, pe hectar

sau după -cifra' salariilor, prin

agenţi

special numiţi

sau

prin

timbre sau
agenţi fiscali

numerar,

—

prin

(9).

- Aceiaşi absenţă totală în privinţa Caselor, — - Instituţiilor
de asigurare, — care în toate ţările şi în toate sistemele se. nasc,
se

crează

prin

delegaţii, celor

3

membri

asiguraţii și Statul...

interesaţi :: patronii,

ia

Aceşti 3 delegaţi :nu Dot să lipsească din nicio instituţie
de asigurări: agricole, fie că s'ar numi casă, fie Oficiu.
_
_
Din contradicţiile de mai sus rezultă că se simte nevoia
unor- seminarii pentru precizarea elementelor. de bază ale
asi-

- gurărilor sociale.
n
'
- Aceste seminarii 'se pot organiza. sa. jurul catedrelor respeotive dela “Universitate şi dela Academia de Comerţ.
|
-D. prof. Aristide Bazilescu cu colaboratorii săi dela Univezsitate şi subsemnatul cu colaboratorii mei dela Academie
ne
putem lua obligaţia conducerii acestor
seminarii,
': Facultatea, de. agronomie este: îndreptăţită şi obligată să
înființeze, seminarii! similare, atunci când inginerii
agronomi
cer întâietate la conducerea asigurărilor:
sociale agricole.
-

105 - In alte ţări sunt catedre. speciale. universitare pentru stu-.
E
:
diul asigurărilor, sociale.

__

Ştiinţa, asigurărilor

sociale

de importantă încât se impune

turile sociale, — dar
sortiți să conducă

mai ales în rândurile

asigurările

SUNT

acelora cari: vor îi
|

sociale.

. „Coltul Social

CAP.

9 disciplină atat

este astăzi

să fie popularizată în toate stra-

Țărănesc”,

Curentul,

TII944

XĂII

INOPORTUNE ASIGURĂRILE
| AGRICOLE ??
Principii noi, sisteme

SOCIALE

noi

D. prof. Aristide Bazileseu, care pe lângă calitatea sa. de

dascăl universitar -mai este şi un distins economist, întrun ar-..
ticol publicat-în ziarul „Viaţa“, comentând articolele mele din
agricole
„Gazeta Comerţului“, declară că asigurările. sociăle

sunt astăzi „inoportune“

şi'că nu pot îi: înfăptuite imediat din E

a.
.:.
_mrmătoarele cauze ;
ate
clarit
cu
„Nu se poate preciza

adică asiguraţii şi: nici eotizaţiile
” lor agricoli“,

nici masa

peneficiarilor

proprietarilor şi -muncitori-

"Taxa pe hectar “adică pe pământ mar mai "constitui 0.
asigurare” bazată pe contribuţia asiguratului şi a: patronilor“ ,
Domnia-Sa
— ci am intra în domeniul 'altei instituţii pe care

î
se fereşte să o boteze cu numele de „asistenţă. îs
Un ultim argument este tras din „starea de nosiguranţăte
|
a vremurilor de-războiu — crearea unei asemenea, vaste inst,
tuţii. cerând timpuri liniştite şi stabilitate. asigurăDistinsul Profesor ' termină cu constatarea că
de
depăşite
rilor sociale „le-ar fi trecut timpul şi că ar fi fost

evenimente“, — cari au obligat țările să, îngrijească fără plată,
e

|
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„de

o
cotizaţii -pe

toţi

cei

cari „cad

vieaţă întreagă de muncă.

„Am

bolnavi

sau

.

infirmi,

după

o

Da

|

rezumat, credem exact considerentele colegului Ba-

Silescu, singurul până astăzi care combate cu
argumente ştiințifice-extinderea asigurărilor sociale în agri
cultură.

Cred

însă

că argumentele

sale

nu pot

îi de natură

să

întârzie actul de „dreptate“ al organizărei asig
urărilor sociale
şi pentru muncitorii brazdei româneşti, şi
subliniem cu satis- .
facţie adeziunea marilor proprietari orga
nizaţi în „Uniunea
„ Sindicatelor Agricole“ şi a inginerilor agro
nomi, constituiți în

„Societatea Inginerilor Agronomi“, — cari reve
ndică dreptul .
de a le organiza, şi a le administra,— agronomi
i considerân-

-du-se osatura 'acestor vaste

instituţii,

"

Cine vor fi beneficiarii ? Cum, se vor percepe
cotizaţiile?

Cine va suporta sarcinile?
Vom

răspunde

sumar,

|

i

deoarece

fiecare

din aceste între-

“bări, corespunde unui element de bază, care
va fi studiat în
câte un capitol separat.
-

„Beneficiarii“

nimea...

aa

Singura

vor

fi muncitorii

Ii

problemă

de rezolvat

agricoli vor intra, în asigurare ?
Necontestat,

că în câmpul

adică

ţără-

i
este care anume

Ei

muncitori

DE

i

agricol categoriile muncitorilor

agricoli nu sunt bins. definite.
bue

agricoli, —

Da

Codul agricol n'are o noţiune clară asup
ra a ceia ce tre-

să înţelegem” prin lucrătorul

permanent

şi calificat.

_
EI confundă munca intelectuală a contabilului
de moșie
cu munca normală şi calificată a meca
nicului

şi pe amândouă
aceste categorii le pune pe aceiaşi linie
cu văcarii, pasnieii de
curte, pasnicii de noapte, ete.
-- |
-.
iu Credem că să poate foarte bine
preciza chiar prin textul
legii viitoare, care anume categorii
de muncitori sunt cei care

„Vor intra în regimul asigurărilor
.
Dificultăţi în jurul

a

categoriilor.de muncitori

au fost şi,
„atunci când s'a introdus asigurăr
ile în câmpul industrial, Au
fost multe categorii care la început
au rămas în afara asigurărilorşi treptat,
Agronomii

“treptat au fost înglobaţi pe măsura
clarificării. şi proprietarii

s'au

oprit deocamdată

la mun-

N

107

a

zitorii agrivoli permanenţi, cari după. constatările d-lui inginer Frunzănescu “conducătorul direcţiei economiei agrare, —
sunt în număr de câteva sute mii-iar după d prof. IoneseuSiseşti ei “sunt numai câteva „zeci de mii“ (2).
După mine muncitorii permanenţi, — aşa cum îi înşiră.
legea tree de 500. 000, :— însă părerea mea este să nu ne oprim
numai la aceştia ci să înglobăm în asigurări şi pe țăranii mici

“cultivatori de pământ, — aşa cum

şi industriale care au legiferat în această niaterie.
Nu există nici un motiv să excludem pe ţărani şi asupra
acestui punct am dat sufioienie argumente înî Colţul sooial- țăr ă
-

.

.

Dese,

|

au făcut toate ţările agrare.

.

|
..

Pi

Sarcinile Financiare : Societatea agronomilor a propus
drept contribuţie o taxă de 4%/0 pentru patroni şi 40%/0 pentru
muncitori, plus unele subvenţii din partea statului.

|

Eu am mai propus: o taxă pe pământ, — adică la hectar, înlocuind impozitul agricol, — plus-o taxă de. 10/ asupra
valorii produselor fabricilor cari prelucrează, materie primă

extrasă din agricultură, —
precizate în anteproectul

şi 10/o la, import,

— aşa, cum. sunt .
Sociale

alcătuit de Casa Asigurărilor

de acord cu Institutul de Studii Muncitoreşti.

!

Taxa pe hectar este experimentată în Italia, — sub fogmă
de zecimi adiţionale şi are la bază concepţia, că plăteşte pământul pe care-l face productiv muncitorul agricol.
că
Aceste isvoare! de venituri au la bază concepţia
trebue să contribue toţi cei care profită depe urma munsii

lucrătorilor agricoli şi în plus includ şi rezolvă şi problema
contribuţiei asiguratului şi a patronatului, pentru cei care îşi:
dau seama că până la sfârşit tot consumatorul plăteşte. Statul
ţările care
îşi va da şi el contribuţia lui specială, ca 'în toate
or
-agricole.
au introdus regimul asigurăril
face
poate
se
el
ușor,
Mecanismul de încasare este foarte

- fie prin organele fiscale ale statului, fie prin oficii speciale.
Cei cari glumeau

cu prezenţa, agentului

asigurărilor 80-

ciale pe arie pentru încasarea cotizaţiei luorătorului şi a pa" tronului nu cunose mecanismul de funcţionare din Italia unde
sistemul se aplică de multă vreme.

,
"Uniunea, Sindicatelor Agricole vrea să înfiinţeze „Oficii“

|

8

NE

separate

pentru

i

încasare şi

5

plată

ataşate

pe

lângă,

organele

Ministerului Agriculturii iar Societatea agronomilor crede că
ele vor putea funcţiona satisfăcător prin Camerile de Agricultură sau şi prin ocoalele agricole. - |
,
i
"
"

Soluţii se găsese, să mu fie teamă. nimănui că fondurile
vor rămâne neîneasate,
|
,
|
Mai delicată apare problema, „riscurilor,
a
Ne-oprim la accidente și bătrâneţe, — cum propune Uniunea Sindicatelor agricole şi Inginerii agronomi ?
De ce n'am organiza şi. asigurările de boală?
neţe

- Cine se opreşte numai la £asigurarea de accident şi bătrâ-

însemnează că pentru vremurile de astăzi” dă prea, puţin
muncitorului “agricol. =
Accidentele sunt foarte rare în câmpul agricol, ele
produ'cându-se la o proporţie excesiv de mnică, chiar pentr
u mecanicii
maginelor agricole.
.

. Asigurarea, pentru bătrâneţe

care cere

fonduri

mari în-

cepe să fie aplicată efectiv după 5 sau 10 ani
când vin la sea;
denţă plata pensiilor celor care au cotizat,
în -tot acest timp.
şi au atins limita de vârstă. ,
:
Singura asigurare care din “momentul legiterări va
i
îi de
un "ajutor real' pentru țărănime va fi. asigu
rarea pentru. boală,

care "spre deosebire

de

temerile: exprimate

în. rezoluţia,

ingi-

“nerilor agronomi, va putea intra în. scurt
timp în funcţiune
prin reţeaua sanitară astăzi existenţă la sate
complectată cu
dispensarii noui create şi cu Îuneţionar
ea,. dispensarului am-

bulant,
: Celelalte riscuri maternitate, aceidenţ,. invalidita
te şi bă-

trâneţe,

planează

Chiar.

cu aceiaşi gravitate

d.: Bazileseu,

—

în mediul rural.

în concluziile

cunoaşte această stare îngrijorătoare.
”

:

- De ce atunci să întârziem 3
Starea de războiu' n'a: oprit: multe

extindă. reţeaua

asigurărilor

sociale

articolului

,.

său

re-

ţările agrare

să

7

din

obligatorii

la sate,

Am citat în. Colţul -social- țărănese ţările
cari au
făptuiţ! asemenea, asigurări sub: stare
de războiu. |
-.
Că

trăim

vremuri

critice

cari

sunt

prevestitoare

faceri adânei, — cine ar cuteza
să le conteste î

ia

în-

de pre-

”
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reforma, este atât de necesară încât ea trebue să fie
înfăptuită cât mai urgent. Starea sanitară a ţărănimei noastre,
Dar

“o spune Ministerul Sănătăţii, cere măsuri urgente, pe cari nu-_.
mai un nou armament sanitar o poate ameliora cu succes. Ministrul Sănătăţii la conferinţa inspectorilor. generali, sanitari
a şi opinat pentru suprâpunerea circumscripţiilor sanitare rurale cu cele ale asigurărilor sociale: existente în câmpul muncii:

industriale

a

:

-

.

Unde însă prof. Basilescu are dreptate şi. mă declar de
“acord este „că în foarte multe ţări stadiul asigurărilor sociale
a fost depăşit“. Da, — o nouă tendinţă a apărut sub influenţa
„nouilor ideologii care trecând peste ortodoxia contribuţiei tripartite lărgeşte câmpul asigurărilor “obligând statul de a îngriji
pe toţi cetăţenii cari sunt-în suferinţă şi în incapacitate de

“muncă.

Ca urmare. a „obligaţiei

de

muncă“

ridicată - de

| |

nouile

concepții. la înălţimea unei dogme, — muncitorul în orice pro
fesie ar fi se soepteşte că este în serviciul comandat al naţiunei.
Statul trebue să aibă grije de el atunci când-nu mâi poate

.:

-

- munci.

Statul apare în rolul de debitor faţă. de drepturile cari
„decurg din 'obligaţiunile de muncă, — şi cari deschid un „drept
de creanţă“ muncitorului asupra naţiunei întregi nu numai
3
asupra industriei.
asigură,
ideologii
Iată dece astăzi sub influenţa nouilor
rile tree prin mari prefaceri în ceea ce priveşte spiritul, scopul,

forma şi contribuţia.
Preocupările statelor sunt însă pentru adaptarea asigurărilor sociale nouilor necesităţi de „viaţă, nu. pentru desfiin-

țarea lor.
In acest _sens trebue” să i înţelegem şi
şi planul Roosevelt şi proeetul dr. Ley.
Procesul

anul “Boveridee
IE
e

fiind în curs nu putem să anticipim că asigură-

rilor „le-ar “îi trecut timpul“. 7
„ Oricare ar fi regimul de mâine, pentru no;, instituţia asigurăzilor “sociale

"jurul ei pe plan
ale statelor.

este

şi rămâne. instituţia

casc

social, interesele muncitorilor,
Ma
Sa

„.

va

strânge

în

patronilor, şi

.
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“Caracterul contributiv
nu poate fi înlocuit pentrucă nu-

mai el crează sentimentul

nale,

-

dreptului

i

'Trebue însă ca

şi'al demnităţii

profesio-

_

statul în numele

|

comunităţii naţionale

să

participe serios la șareinile financiare şi aceasta, este
explica-

ţia dece

noi în

afară de contribuţia

patronilor

ne-am

oprit la

„taxape hectar şi la taxa de 1%; asupra întreprinderilor
cari .

„prelucrează materie primă agricolă, — şi la o
taxă asupra importului.
Ca
-

Dacă ne-am mărgini numai la contribuția proprietarilor
-

şi muncitorilor

reforma nu Sar

“prea mici, insuficiențe,
_

putea

înfăptui,

|

E

Paţă de lămuririle de mai sus, sistemele

fondurile ar fi _

propuse

de noi

cu privire la contribuţii «apar legitime,
iar asigurările sociale
cari nu vor putea fi nici odată înlocuite
cu asistenţa obligatorie

sunt mai oportune ca ori când, — nu le-a
trecut timpul, — şi

du vor fi niciodată depășite.de evenimente.
|
co

N

|

Gazeta

“
Comerţului,

Ă

|
25/X11/943
s

Li

a

: SARCINILE FINANCIARE

|
ALE

SOCIALE

ASIGURĂRILOR

AGRICOLE.

IN

Solidaritatea întregei naţiuni
>

|

Ă

Li

Problema cea mai dificilă şi care! întâ

i)

pină cea mai

acoperi.
mare rezistenţă, este aceea a fondurilor din care se Vor
cheltuelile:”
îngrijirile medicale, ajutoarele, rentele şi toate

funcţionarea:
Fără capitaluri mari nu se poate concepe
a
normală.a caselor de asigurări.

ît să
Deaceia, cea dintâi datorie a statelor cari s'au hotăr

ii, accidendea ființă asigurărilor sociale contra bolii, imfirmităţ

telor şi bătrâneţei, a fost aceia de a găsi

curarea fondurilor

necesare acoperirei

Această problemă

mijloacele pentru .pro-

cheltuelilor.

ă

a provocat în decursul vremii mari.

chestiunei ; Cine
- diseuţiuni, care se învârteau în jurul

trebue:

a
|
|
să suporte sarcinile ?
:
ncţie
disti
ea
toar
In prima fază se făcea urmă
ea - contra.
Muncitorii să-şi suporte singuri asigurar
a)

loboalei, pe motiv că boala este un .rise comun omenirii! eare.
“ veşte pe lucrător ca om,nu ca salariat.
b) Patronii să suporte singuri asigurarea contra. aceiden-. -

telor pe baza teoriei „riscului -profesional“, teorie, care are la.
Da-„bază răspunderea patronului ca. proprietar al exploatării.
că patronul suportă uzura maşinilor, — capitalul mort, — cu
atât mai mult el trebue să suporte daunele provenite din acri,

112

" dentele suferite de muncitorii lui, cari
reprezintă capitalul viu
ăl
|

întreprinderii şi al naţiunii.

părţi

|

€) Statul împreună cu patronii- şi
muncitorii,
egale,

trebue

să suporte

trâneţe, pe motiv că, bătrânii

„tregi, nu numai

sarcinile

de

oz

fiecare în:

invaliditate

Şi bă-

şi invalizii sunţ ai naţiunii în-

ai industriei şi agriculturei,..

,

Acestea erau la început bazele
financiare, când asigurările deşi-sociale erau judecate
prin prisma principiilor asigură.
rilor

private.

|

e

Cu vremea

aceste

sisteme

au

evoluat şi repartiţia Sarci- .

nilor s'a adaptat principiilor de solidarita
te socială şi națională.
Azi,

asigurările sociale au rupt
vechile barieri şi impun:
contribuţii întreaga naţiune,
nu numai agricultura, indu-.
stria, comerţul
la

și munca.

|

|

Azi, riscurile sociale formează.
un ansamblu pentru care
“Nu numai indivizii, dar nici
grupurile profesionale, nu pot
fi
- consideraţi”
ca fiind Singurii şi -pe deant
regul răspunzători,
Riscurile
ameninţă

lor. şi deasemenea

deopotrivă,

pe

toţi munoitorii,

pe familiile

comunitatea, naţională în între
gul ei. Există

deci o solidaritate strânsă între
starea de sărăcie şi incapaci--

țiunii. Din aceste. noui prin
cipii

s'a născu

„zile din sociale să devină
naţionale..

. .

tendinţa ca asigură-

Ia
La lumina: acestor înd
reptăţite şi "generoase
principii,i
Statul Român trebue
să plece dela. credința,
că. sarcinile
as i
gurărilor sociale
pentru

muncitorii

brazdei, nu pot fi lăsate.
. numai pe seama slabelor
contribuții ale maincitorilo
r şi proprietarilor agricoli, după cum
la început a propus, „Uniun
ea Sindicatelor

Agricole“,

Sonae

|
Agricultura nu poatefi lăs
ată singură în faţa unor sarcini atât de mari, “Dea
ceia, noi

intuiţia să Propunem
ȘI -permanen

:

din primele

următoarele

momente,

am

avut

isvoare de alimentare sigu
re

te. pentru . organizarea
. financiară a! asigurări
lor
sociale agricoledin
: România ; Sa
- a) O taxă pe keetar, „pe
care o fixasem acum 2 ani
la 40
,
—

|

148
lei, dar care

astăzi

trebue să fie mult: mai

muze

din motive

valutare şi în funcţie de ridicarea preţului terenurilor agricole:
Această taxă pe pământ, reprezintă şi cumulează atât
contribuţia patronului cât şi a muncitorului.
Această taxă pe hectar. va înlocui impozitul agricol, asa
„cum s'a procedat sub guvernul din 1938.

b), O-taxă

de 1%0 asupra valorii

de destacere a fabrica:

telor întreprinderilor care prelucrează produsele agricole îo-__ losite ca materie primă, şi anume : fabricile de zahăr, fabricile de conserve alimentare, de paste făinoase, de uleiuri vegetale,
morile de tot felul, fabricile de oţet, de textile şi. de pielărie,
măcelăriile, restaurantele şi bodegile şi chiar Casa, Autonomă
ii
"a Monopolurilor, pentru tutunul vândut,
e
-'Toate aceste întreprinderi Şi "exploatări, fiind în directă
legătură cu agricultura, vor plăti 1%/0 asupra prețului de vânzare a produselor lor "de toate categoriile.
e) Deasemenea se va percepe 19/0 asupra valorii produ-

„selor agricole exportate şi a articolelor importate pentru ! nevoile agriculturii.
ata
Bulgaria a impus aceste produse la o taxă de 50/e, adică |
de 5 ori mai mare tot pentru asigurările sociale agricole.
- "Taxele de -mai sus duc la concluzia, că sârcinile Se vor
suporta de către toţi factorii economiei :: asricaltură, industria,

„comerţul şi munca.
Este justificată această repartiție a sarcinilor 3 In ţările agrare, eu rentabilitate extrem de redusă a ugri- .

culturei, este nedrept şi nu' corespunde interesului public, ca
agricultorii să fie lăsaţi singuri să suporte sarcinile. asigurărilor sociale, Intreaga naţiune trebue să fie solidară şi să con- .
tribue la sarcini. Tendinţa este astăzi pentru asigurările naționale.

-

Toţi ceilaiţi factori economici,
tribuţiile asigurărilor sociale.

Numai
în

astfel întreaga. naţiune

se

va

la con-

prezenta: solidară... -

faţa riscurilor care planează asupra clasei noastre

ţărăneşti.

nu uităm că țărănimea, şi muncitorii agricoli sunt ei

„Să

însăși națiunea

porului român.
-

trebue să în parte
-

-

română,

ei constituind rezerva

biologică a po-

_

„Colţul. Social Țărănesc“,

D. R. Ioaniţeseu
— Probleme Social Țărăneşti

o

Curentul,

|

19/111/944.

8

”

Ar
CAB,

XXIV.

BENEFICIARII ASIGURĂRILOR AGRICOLE
„Rezoluţia soc. inginerilor agronomi

|

După lungi discuţii în jurul referatului d-lui

P. Morcovescu „Societatea Inginerilor Agro
nomi“ şi-a, fixat punctul de
"vedere printr'o rezoluţie căreia
i s'a dai o largă publicitate,
Cuprinsul acestei. rezoluţii cons
titue un progres în ceea
ce priveşte „Principiile“ de
bază ale asigurărilor sociale
faţă,
de confuzia ce

persistă încă la unii mari agri
cultori Şi chiar
'a unele instituţii oficiale:
Se
A
Totuşi rezoluţia conţine şi unel
e erori din punctul de vedere , elementelor
constitutiveşi mai

în ceea ce priveşte. aplicarea
pe
agricole,

NE

„Principiile :

curând în aplicare,

a

: |

ales lipsă de claritate -

teren. a asigurărilor șociale

E

Na

e

a

a

SR

ae
Cine nu poate semna ace
ast
ă
con
sta
tare care înseamnă
înlăturarea. prejudecă
ţilor din jurul asi
gur
ărilor sociale -ţărăneşti 3
|
aa
* Riscurile asigurate
a
sunţ limita

te la accidente şi
neţe. De ce numai
bătrâaceste 2 riscuri ?
...
- Da
„ Asigurarea con

tra Tiscului

numai

boalei.-nu
est.e respinsă, ci

„Persoanele asigurate“ adică ben
eficiarii. sunt limitați
la muncitorii agricoli
permanenţ

i şi că să nu se
fuzie rezoluţia precizeaz
facă conă „aşa cum sunt
ei arătaţi în legea şi
regulamentul pentru organi:; zar
ea, şi. încurajarea. agriculturei“i, .
:
Aci intrăm în complectă confuzie
după cum vom arăta mai jos,
i

|

15
„Cotizațiile“

sunt

deasemenea

precizate

: Q

cotă

de 4090

pentru muncitori și 4%/0 pentru patroni — asupra salariilor, cu -:
alte cuvinte se admite sistemul încetățenit la asigurările sociale din câmpul industrial al egalităţii de tratament între pa-"

tron şi muncitor,

adică între proprietar şi muncitorul agricol.

Se mai admit ca venituri suplimentare

pra importului și asupra

produselor

şi unele taxe asu-

industriilor agricole.

Deşi nu suntem în deplin acord cu conţinutul rezoluţiei
rezumat mai sus, totuși înainte de a formula obiecțiile noastre
socotim cii este cazul'să subliniem actul de curaj al acestei S0- |
cietăţi compusă din technicieni agronomi care nu numai că re-'
cunoaște necesitatea şi urgenţa înfăptuirei asigurărilor sociale:
în agricultură dar propune şi soluţii.

Lipsuri :

De ce nu suntem de acord cu întreg conjinntul rezoluţiei :
persoanele asigurate, — cu „beneficiarii“. _
Societatea Inginerilor agronomi înţeleze să se oprească

Incepem

| cu

numai la lucrătorii permanenţi

şi calificaţi.

Codul agricol m'are însă o noţiune clară asupra a ceia ce

să se înțeleagă prin lucrătorul permanent şi calificat.
trebue
arătat cum confundă munca, intelectuală a contabiAm
lulai de moşie cu munca manuală a mecanicului şi -pe amândouă

aceste categorii

le pune

pe aceiași linie cu

văcarii,

paz-

.

nicii de curte,

paznicii de noapte, ete.
_Credem că greşit se exclud din câmpul asigurărilor agricole ceilalţi muncitori salariaţi cari formează majoritatea —
adică muncitorii vremelnici, învoitorii şi chiar lotaşii.

Motivele invocate nu suferă o discuţie serioasă. Singurul
„motiv serios ar fi că toate categoriile de muncitori agricoli nu-

mără milioane şi dă: impresia haosului. Numai motive de opor" tunitate se pot invoca iar nici de cum refuzul pe motiv „că .
ar fi nedrept şi spoliatoriu perceperea de cotizaţii dela lucrători
întâmpliători care au alte surse de trai iar munca braţelor com“plectează numai aceste surse“,
Soluţia pare cu atât mai nedreaptă cu cât rezoluţia propune că asigurarea muncitorilor agricoli să fie organizată, ală-

turi cu celelalte asigurări agricole contra grindinei, incendiului
-

.
|

116 .
- vecoltelor : şi mortalităţei

vitelor, pentru

ca astfel diteritele

ra=

niuri de asigurări să se ajute între ele“.
|
"Cu-alte cuvinte micul producător agricol este admis la
- asigurarea contra, incendiului, grindinei şi mortalităţei vitelor :
— şi primele 'depuse:'de el pot servi în caz de nevoe la alimenttarea, riscului accident şi bătrâneţe, dar el nu poate îi. primit
să beneficieze de: asigurările sociale,
_
i
|
* Confuzia porneşte din faptul că nu se sesizează diferența
de structură a celor două asigurări: Una priveşte avutul : :
“vite; unelte, recoltă, — „cealaltă priveşte „persoana“ muneitorului cu: braţele 1),..
|
Nu''se poate dar organiza amândouă, asigurările prin una
şi aceeaşi instituţie.
Probă este că în rezoluţia congresului inginerilor con" stituiţi în A.G.IL. R., — sa cerut întocmirea a 2 planuri, —
unul pentru asigurările sociale şi altul pentru asigurările agricole,
.
"
„.
Asigurările sociale se. pot mărgini deocamdată lâ,„simbriaşi“, adică la salariaţii agricoli, — aşa cum a, precizat D-l

E Ministru al agricultirii, Marian.

„»» i: "Câţi sunt şi cine sunt aceşti simbriaşi

„Ne lipsește o statistică oficială.

-

?2

|

„Spre deosebire de părerea, unui fost Ministru al Agriecultarii care,: afirmă că sunt câteva, zeci de mii de. lucrători
permanenţi, — noi de acord cu d. ing. Frunzănescu, —
conducă
torul direcţiei economiei agrare, socotim că numărul
lor este
de câteva sute de mii.
Si
Ajungem la acest număr pe baza, următoarelor
cifre :
|
„ Avem cirea 7.000 de exploatări agricole,
— proprietăţi
mari. de peste 100 ha. cari nu pot să nu
utilizezei în medie cel
puţin 10 muncitori permanenţi, începând
dela administrator ' și
„trecând prin toţi cei care execută servicii
speciale de care nu

se poate lipsi o. exploatare
70.000 salariaţi.
- âdică

îîn stil mare, până la pasnici, — deci

Avem aproximativ 67, 000 exploatări
proprietatea

1.

Vezi

Cap.

mijlocie,

XX,

— la care

Asigurarea

tărănească

nu

şi

între 20 și 100 ha.,
putem

să nu

asigurările

admi-

sociale.

-

117
„tem cel puţin câte 2. muncitori permanenţi, — ceea ce ne dă .
un număr de 134. 000 de salariaţi. .
|
a.
De asemenea pentru cele 50. 000 vii dela un. ha. în sus,
pe care le prevede statistica. viticolă nu exagerăm dacă socotim,
ca cifră medie tot câte 2 muncitori viticoli şi. ajungem la un
număr de 100.000 de lucrători.
”
Ă
Avem cel puţin 10. 000 grădini Şi.. 2000. ferme, —la cari cu
multă sgârcenie putem să “socotim necesari cel: puţin câte 4
muncitori angajaţi permanent, — ceea 'ce ne 'dă 48.000 de salariați:
2
A
Total general 34$.000 muncitorii agricoli,
|
Aceștia sunt „simbriaşii“, muncitorii permanenţi cari
fiind legaţi cu un contract de muncă, înglobarea lor în asigurări nu întâmpină mari dificultăţi tehnice de organizare.
|
'Trebue să mai adăogăm, de acord cureferatul d-lui Mi- -

nistru al muncii înaintat Consiliului Consultativ al muncii, —
şi pe muncitorii „sezonieri“!
Sate. întregi, -pornese
„se angajează pe tot timpul
şi adăpost. — In afară de

şi.pe „meşteşugarii satelor“ .
"primăvara dela munte la şes 'unde
muncilor agricole cu salariu, hrană
cei. care peregrinează, dela, deal la

câmpie, mai avem chiarîn satele de şes, numeroase braţe care
se angajează cu „sezonul“— cu luna, şi cu ziua — plătiţi cu
Salarin, unii şi cu hrană. Desigur cei fără un angajament de
cel puţin o lună — nu pot intra în rândul sezonierilor. Ceilalţi:

însă ale căror
capătă

an gajâmente- au

continuitate

conform

o durată mai

legilor

mare

muncitoreşti,

de o lună
şi sunt

susceptibili de a îi încadraţi în asigurări.
|
Muncitorii care se angajează cu sezonul, trebue să-i
cotim în clasa. salariaţilor, adică în categoria, simbriaşilor.

deci
so-

- Numărul lor se ridică la câteva sute de mii şi ajungem
la această cifră tot pe cale de raţionament pe baza stării de

fapt. Camerile agricole şi inginerii agronomi şefi de oficii, care
au îndatorirea să, urmărească. deplasările şi piaţa muncii ne
pot da detalii preţioase. Deasemenea numărul. meseriașilor trece de 100. 000 “dacă
socotim numai câte 20 meșteșugari de fiecare comună rurală.

In realitate,— în cele 5300 comune rurale, — sunt unele
comune mari care numără peste 50 meseriaşi, — iar în cele care
=

118
sunt târguri sau sunt în apropiere de reședințele de judeţe şi
de plăşi, se. întrece cu mult această cifră.
Meseriaşii satelor trebue să fie introduși în asigurări
- după exemplul micilor patroni dela oraş. Deşi nu sunt salariaţi,
adică simbriaşi, şi deşi ei lucrează pe cont propriu şi primesc
dela elient plata muncii prestate, — iar nu salariu ca lucrătorul
dela patron, totuşi câştigul lor este aşa de mic încât au nevoie
să lie ocrotiţi de instituţia asigurărilor sociale.
|
Numărul total, al muncitorilor agricoli permanenți, al sezonierilor şi al meseriaşilor satelor se apropie de un milion,—
aproape numărul asigurajilor « din jabrici, uzine, ateliere şi ma-

gazine.

Cred
Evaziunea
dar.-chiar
tâmplat la
“
Dar
necesar de

că la început se va înregistra un număr mai mic.
și sustragerea se va face nu numai de patroni, —
de lucrători, cari nu-şi cunose interesul. „Aşa s'a înînceput cu lucrătorii industriali,
ceea, ce'e important de reţinut, este că există numărul
asiguraţi agricoli ca să funcţioneze. normal şi satis-

făcător o mutualitate

unică, —

după modelul

Casei Naţionale

a asigurărilor muncitoreşti a salariaţilor din
oraşe.
Oricare ar fi: soluţia cu privire la beneficiari,
la riscuri și
la sarcinile sociale un fapt e sigur: S'a creat
climatul necesar
- înfăptuirii asigurărilor sociale agricole,
Zorile: unor zile mai bune pentru clasa
celor care mun
cese necăjita brazdă Sau ivit şi nu e
departe soluționarea.
—,

„7

-

.

„Colţul Social 'Țărăneser, Curentul, VI/944.

|

O

RISCURILE,

ASIGURĂRILOR SOCIALE AGRICOLE)

„Riscurile asigurărilor

sociale

toare şi nesigure cari. ameninţă,
muncitoare. Cu un

termen

mai

sunt acele

viievenimente.

viaţa, şi sănătatea

obişnuit prin

riscuri

masselor
să

trebue

„capacitatea de muncă“
înțelegem acele pericole cari ameninţă
ci

a muncitorilor. Când

pericolul devine

realitate “adică atun

oanelor muncitoare
când se întâmplă nenorocirea, câştigul pers
orţie încât apare nedispare în toţul sau se reduce în aşa prop
a
DL
voia unei despăgubiri.
gatorii obli
le
socia
ilor
urăr
Riscurile care fac obiectul asig
“accidente;
sunt

în

general

următoarele :

boală,

maternitate,

E

s şi şomaj.
boli profesionale, invaliditate, bătrâneţe; dece

riscuri sunt de
Cu excepția riscului şomaj, toate celelalte
strâns legate de viaţa omenatură, „fiziologică“, fiind deci.natu
ră economică“, fiind astfel
nească. Numai șomajul, este de
Totuşi trebue subliniat
dependent de conjunctura, economică.
te de
se produce o imposibilita
faptul că și în cazul şomajului

pritolele Nr. XVI şi XXVIL onale, :
1) Acest capitol precum şi capi
|
nu sunt pers
l“,
iona
rnaţ
inte
plan
pe
rile
vind „Ramurile“ şi „Asigură de d. T. D. R. .Ioaniţescu. Le-am trecut în ci sant scrise şi publicate
materia de bază a asigurucă tratează o parte din
această broșură pent
în articolele mele şi care nu,
rărilor sociale de care eu nu m'am ocupat
urările

sociale.

!

care se ocupă. cu asig
Dr. T- D. R. Ioaniţescu, BuVezi şi „Tratat de Asigurări Sociale“,
i
!
po
curești 1912, Cap. III.

pot lipsi din orice lucrare

12 *

,

|

|

muncă a asiguratului, chiar dacă aceasta are altă origină ; conjunetura economică defavorabilă, crizele economice, ete.
- Rezultă

deci

că

toate

riscurile

despăgubite

de

asigură-

rile sociale obligatorii
au ceva comun : incapacitatea de muncă
a asiguratului. a
:
Deaceia riscurile asigurărilor sociale, numite uneori şi
"riscurile muncii,
pot fi încadrate întrun singur risc, un rise
unio 2 „incapacitatea de muncă“, care se traduce în „imposibi.

“litaie de 'câştig“, — indiferent de origina
- din care derivă: boală, accident, învaliditate, şomaj, ete...
“Aceasta, este

situaţia
în

deosebi în acele

ţări cari posedă

un:sistem unificat de asigurări sociale ca; România ete.

-

Acest rise unic loveşte greu în deosebi pe acele persoane

a căror singură sursă de venit este puterea, lor de muncă şi se :
traduce prin pierderea totală sau parţială a singurului lor ve-

rit : salariul,

Aa

E

"Am! insistat asupia definiţiei riscurilor . prevăzute de
asigurările sociale, deoarece ne vom ocupa numai de riscurile

de mai sus pe cari le-am putea numi „risetiri: sociale“ sau „Tis
curile muncii“, riscuri cari sunt în directă legătură cu capaci-

tâtea de muncă a muncitorilor,

..: e:

“

„
Precizăm
că nu ne vom ocupa de o altă categorie de
Tiscuri, şi anume de riscurile agricole: mortalitatea vitelor,
grindina, incendiul, seceta, inundaţiile, îngheţul, furtuni
le, insec-

tele vătămătoare, ete., — care deşi sunt de o foarte mare
im-

portanță

pentru “agricultură

în

special

pentru

țărani,

—

ele

Sunt mai, mult de domeniul asigurărilor individuale de
drept

privat şi nu de domeniul asigurărilor sociale.

"Toate riscurile pe cari le-am enumerat
mai sus, şi anume: |
boala, maternitatea, 'accidentele, bolile profesionale,
învalidi- *

tatea, bătrâneţea, decesulși şomajul, riscuri cari: se aplică curent la
lucrătorii şi salaria

ţii din industrie şi comerţ,se produe aproape.
tot așa, de frecvent şi la muncitorii
agricoli, mai
ales în

urma industrializării agriculturii, i

]

E
a) Accidentele planează deopotrivă
asupra muncitorilor

agricoli ca şi asupra muncitorilor. din câmpul
industrial, Obiee“țiunile cari s'au făcut în unele
ţări cu ocazia legiferării asiguTărei muncitorilor agricoli şi anume
că nu există pericol de
.

121.
faţă de ma-i

accident în întreprinderile agricole, sunt inexacte

rele număr de accidente întâmplate muncitorilor rurali în exutilajul

ploatările în cari s'a introdus

mecanic.

b) Riscul „boală“ există deasemeni

în mediul rural, trec- o

vența bolilor fiind de“ cele mai multe ori mai mare în cazul
muncitorilor agricoli decât lă muncitorii din industrie şi comsrţ..

In special la noi în România

riscul boală este de o. -gra--

vitate excepţională datorită unor condițiuni anormale în cari
trăese massele rurale ca, :-subnutriţie, lipsa, de medici, "nivelul
. social scăzut, ete. In adevăr bolile sociale: tuberculoza, sifilisul,
paludismul, pelagra, ete., fac adevărate ravagii în rândurile:
muncitorilor agricoli. Iată de ce asigurarea. sănătăţii masse-.
lor rurale îmbracă un caracter de stat privind interesul nafid-.

nal al conservărei neamului.

c) Maternitatea deasemenea este mult mai tzecveniăi în.
mediul rural decât la muncitorii din industrie şi. comerţ, iar
cât priveşte naşterile, -ele pot

constitui

grave ziscuri din. cauza.

insuficienţei asistenții medicale la sate. . :
d) Invaliditatea, 'bătrâneţea, şi decesul
aproape

tot atât

de

îreevente

muncitorii din industrie

la muncitorii

şi comerţ, apărând

E
sunt

deasemeni

agricoli, ca

şi la

chiar mai de tim-

puriu la muneitorii agricoli decât la ceilalţi. -:
e) Riscul: „şomaj“

există

şi „el în mediul

rural.

In pri-

cauze speciale,

vinţa apariţiei lui în mediul rural sunt şi alte
care merită un studiu, special.
mun- |
anului
a
Date
mare
că
cont
ţină
se
să
însă
'Trebue
- da-.
este
nu
situaţie
această
că
şi
lucrează,
citorii agricoli nu
muncii
a
specifice
situaţiei
torită' în mod direct şomajului, ci

agricole, care este în funcţie de anotimp. De aceia asupra, ace-stei

chestiuni

trebue

urmată

o- politică

serie. de măsuri să dea ocupaţie
"poată lucra întreg anul.

de

stat

muncitorului

care printr'o-

agricol

ca

să.-:

Riscul şomaj există totuşi şi la muncitorii agricoli şi în:

unele ţări a fost înglobat în regimurile
sociale.

respective, de asigurări

"Care din aceste riscuri este mai „grav şi. căruia, trebue
să-i diim întâietatea?.

In: articolele publicate, la „Coltul social- firinese“ sa sus-

|

-

inut asigurareaîn caz de boală şi maternitate,

riscul accident
neţe,

şi la urmă

„e

i

i

Societatea inginerilor agronomi
„întâietate

simultan cu

pentru asigurarea în caz de bătrâ- ,

accidentelor

şi

opinează pentru a se 'da

bătrâneţii

lăsând

pe

ultimul

plan

asigurarea
de boală care este în funcţie de organizarea sanitară
rurală a României,
Preşedintele

.
Casei

naţionale

a

De
asigurărilor

sociale

în

numel6 Comisiei de colaborare a codului muncii se declară,
pentru a se da preferinţă asigărării în caz de boală după
care vor

fi organizate

celelalte

„tulni social-ţărănese. .
*-.

riscuri, soluţie care se apropie

-

de a col-

i

: Uniunea Sindicatelor agricole cere ca mai întâiu
să se
defineas
că

riscurilor,

clasele

După cum
Deşi

profesionale

şi apoi

,
vedem

trebue. să

să

NE

păşim

la

|

alegerea

divergenţa este destul de mare.

ţinem

cont

cât

mai

mult. de situa“Viunea specială a țării noastre, totuşi
socotim că iu este de
prisos dacă

vom face o incursie şi în. legislaţia
altor ţări pen-

tru a se vedea 'cum

au

striale cari au înfăptuit

procedat

de mult

ţările agrare

asigurările

şi agrar-indu:

sociale la sate.

Documentarea 'prin exemplificări
a ceea ce s'a realizat
„în alte ţări nu întunecă ci din
contră clarifică problema care
frământ

ă azi toate forurile interesate româneşt
i.
-

-

-

„Curentul“, 29/1/944.

|

CAP,

XXVI

RAMURILE ASIGURĂRILOR SOCIALE.
- Riscurile

asigurărilor sociale

pe

cari

le--am

analizat

în,

articolul trecut şi din care unele se prezintă sub alte forme, dar
cu aceiaşi sau chiar cu mai multă gravitate la muncitorii agricoli sunt : boală, maternitate, invaliditate, bătrâneţe, deces, şi

somaj. Pentru organizarea lor ar trebui câte o mutualitate spe-,
cială pentru fiecare risc; aşa ar cere principiile clasice ale asigurărilor sociale, care .pleacă dela concepţia că nv trebue să se
depărteze prea mult de cadrul juridie al asigurărilor individuale din codul comercial.
Totuşi chiar din primii ani ai apariţiei, din: necesităţi
bugetare-şi ca urmare a principiului nou ce stă la baza lor:
solidarismul patronal şi al statului cu lucrătorii lor, în faţa.
pericolelor la, cari aceştia sunt expuși şi a marelui număr de
victime din câmpul muncii, care necesitau mari despăgubiri,
nu Sa putut respecta, organizarea separată, ci s'a practicat „ETUparea unora din riscuri şi organizarea lor pe „ramuri“ de asiurări sociale,
|
„Există în general patru ramuri de asigurări sociale mai
importante, în cari sunt grupate riscurile de mai sus şi anume :
1, Asigurarea contra accidentelor;

2.

Asigurarea în caz de boală și maternitate ;
3, Asigurarea în caz, de invaliditate,

urmași ; şi .
4. Asigurarea

|
contra

bătrânețe

|

şomajului.
„e

!. Vezi -Dr. T. D. R. Ioaniţeseu, Curentul, 3/111/944.
|

şi pentru

-

Această 'împărţire în “patru ramuri separate, este împăr“tirea clasică, apărută pentru prima oară în Germania, admisă
aproape în toate ţările şi adoptată de. Biroul internaţional al

Muncii după lungi şi laborioase studii,

,

In aceste patru ramuri sunt cuprinse toate riscurile asi-..
£
'gurărilor soeiale şi anume :
1. în prima ramură, a asigurărilor în caz “de accidente,
"sunt cuprinse pe lângă accidente şi bolile profesionale ;;
-

_ 2. în a doua ramură, a asigurărilor. în caz de boală, 'sunt

cuprinse pe lângă boală şi maternitate, în plus şi decesul,
dar
-acâsta din urmă numai în ceea cee priveşte acordarea,
de aju:toare de înmormântare ; FR
,
3. în a treia ramură a invalidităţii, bătrâneții şi
pentru
urmași intră, : invaliditatea, bătrâneţea şi “decesul,
dar acesta
din urmă numai cât priveşte acordarea, de pensii.
pentru urmași
de oarece ajutoarele de înmormântare se acordă
în general numai dela ramurile de asigurări în caz de
boală;
.
“
4. a patra ramură, aceia a asigurărilor
sociale în caz de
şomaj, cuprinde de obicei! după cum arată
chiar numele ei un.
singur rise, ultimul; acela al şomajului.
“
v
„Somajul este singurul rise care „are
origină economică,
spre. deosebire de: „celelalte riscuri,
cari sunt de natură „fizio- -

logică“.

.

.

-

,

TDrebue.; să “relevă
îînsă faptul, că în “unele țări, tendinţa
de grupare:a riscurilor, -merge atât
de departe încât le găsim pe
toate sau „aproape toate, organizate
împreună. In asemenea ca-

zuri avem „unificarea“ regimurilor
de asigurări sociale.

„ Aceasta e situaţia în România, care:
prin legea din Apri-

lie 1933, înglobează

toate. “riscurile

şi le organizează

împreună,
nu pe ramuri separate, ci ca şi,
cum ar îi un sin gur rise : : riscul
incapacității. de muncă“,

1 România

e cea dintâi târă « care. a, realizat

o unificare
aproape complectă, pentrucă, sistemul ei
unifieat
cuprinde
următoarele riscuri
: boală, maternitate, accidente,
boli profesio-

|

"nale, invaliditate, bătrâneţe şi deces, deci toate riscurile,
afară
de unul singur, acela:
al şomajului.

Este de reţinut de cei cari nu sunt
familiarizați cu principiile asigurărilor
- sociale,

ecă în sistemul

unificat,

toate

- riscu=.

Lă

a

e

„125

zile se găsesc concentrate, într'o mutualitate unică, cu cotizaţie
unică, pe consideraţia că la baza tuturor riscurilor fie boală,
fie accident, fie invaliditate, fie bătrâneţe, ete. se găseşte aceiaşi .
stare a „incapacității: de: muncă“, socotită azi ca un. rise -total,
care înglobează toate riscurile parţiale.
Cu totul altul este cazul: când riscurile sunt grupate în
ramuri separate. Acestea au câmpuri diferite în. ceea ce priveşte categoriile profesionale ale persoanelor asigurate şi cari

variază, simţitor dela o ramură

la alta. Deasemenea

au insti-

tuţii“ diferite pentru fiecare ramură, după cum percep şi: cotizaţii separate pe fiecare ramură.
Să vedem acum ce ramură de asigurări şi ce riscuri se
găsesc în sistemele de asigurări sociale” din: România şi din.
celelalte ţări, în privinţa muncitorilor agricoli.
In Germania, muncitorii agricoli sunt înglobaţi îîn aproape
toate ramurile asigurărilor 'sociale şi anume :
a) în ramura asigurărilor contra accidentelor au fost cuprinşi încă din anul 1886, toţi lucrătorii şi funcţionarii din
întreprinderile agricole si forestiere, fără nicio limită maximă
de salariu.
e
,
b) deasemenea în ramura asigurării în caz de boală şi
maternitate sunt asiguraţi toţi cei de mai sus, afară de îuncţio-

nari, cari sunt cuprinşi numai până
lariu de 3.600 RM. anual; »
€) în ramura

de

asigurare

la limita maximă
!

în caz

de sa-

Pa -invaliditate — bă-

trâneţe — deces încă: din anul 1889, sunt asiguraţi toţi luerătorii din întreprinderile agricole şi “forestiere fără nicio limită
maximă de salariu, iar funcţionarii până la limita mazximă de

"7.200 RM. anual. A
:
In Italia- deasemenea muncitorii agri icoli se. găsesc
aproape toate ramurile de asigurări

în

sociale şi anume:

A) în ramura asigurării contra accidentelor sunt asiguraţi
- încă dela 1917 următorii lucrători între 12—65 ani:
3
1. lucrătorii permanenți sau ocazionali, indiferent de sexul lor, ocupați

în întreprinderile

2, proprietarii,
piii lor ;
,

dijmaşii,

agricole

fermierii

şi forestiere
ca

şi

femeile

;
şi

Co”

3. impiegaţii (funcţionari i) întreprinderilor agricole şi fo.

126
.

restiere

,

a căror

.

-

remuneraţie

-

medie,

,

zilnică,

în

tură, nu trece de 200 lire, pentru -un: număr
toare

pe an.

,

i

bani

şi în na-

de 200 zile lucră-

|

'

|

-B) In ramura asigurării în eaz de boală sunt asiguraţi

din anul 1930, toţi zilaşii şi salariaţii agricoli afiliaţ
i obligatoriu unei case provinciale, — în virtutea dispoz
iţiilor contrac-

telor colective: de muncă.

C)

Important

,

este că Italia a creat o ramură nouă

de

" asigurare în anul 1927, aceia în caz de tuberc
uloză, în care sunt
asiguraţi toţi lucrătorii şi funcţionarii de
ambele sexe, între 15
” şi 65 ani, angajaţi în serviciul unei a
treia persoană, din indu-

strie, comerţ şi agricultură ;
,
i
A
DD) în rămura asigurării în caz de invaliditate
— bătrâ-

„neţe — deces, sunt asigurate aceleași: persoa
ne
asigurării contra tuberculozei, .
o

ca şi la ramura.
|

In Franţa deasemenea, muncitorii
agricoli sunt asiguraţi
aproape contra tuturor riseurilor
muncii şi anume:

„„.8). în ramura de asigurări contra
accidentelor sunt cu- :

prinși încă dela 1919şi muncitor
ii

„.b) în regimul

introdus: prin

legile

general

din- anii

agricoli

;

,

|

-

de asigurări sociale, care a fost
192$—1930

riscuri : boală, maternitatea, invaliditate şi .care cuprinde ca,
a, bătrâneţea şi de;
cesul, sunt înglobaţ
salarii nu

i toţi salariaţii agricoli şi fore
stieri ale căror

tree peste

limitele

fixate pentru lucrătorii din
comerţ şi industrie.
|
"Sunt socotiți ca muncitori
agricoli ;
a
1. salariaţii profesiunilor agricole
3
me
2. salariaţii artizanilor (meşteşu
garilor) rurali cari nu |
au mai mult. de 2 lucrător
N

i ; >
|
Ş
E
_3. salariaţii antreprenorilor
de lucrări agricole şi de tree
rat (battage) ;
Di
a
ae
|
„4.
merăto

rii
obişnuit singuri ;

în dijmă (mâtayers) cari mun
cesc
A
|

în mod

„5. salariaţii sindicatelor
agricole şi ale altor grupuri
(asociaţii) profesionale agricole.
”

Vom,

alt articol,

eontinua

să trecem

în

Tevistă

şi

alte

țări

!

întrun

.

„.* Curentul, '3/111/94

,
|
”

|

CAP.

_

XAVI.

- ASIGURĂRILE SOCIALE PE PLAN INTERNAȚIONAL)
" Continuiim cu trecerea în revistă a legiferării asigurărilor sociale din diferitele ţări, din care se poate trage concluzia că organizarea "asigurărilor sociale agricole este în plin
mers în toate ţările, fie acestea, agrare sau industriale.
Iu Marea Britanie, muncitorii agricoli sunt cuprinși în
următoarele ramuri de asigurare:
-

a) în ramura

asigurării

contra

accidentelor
în

lucrând

(1887

sunt

întreprinderile

cuprinși toţi muncitorii agricoli
agricole;
caz
b) toţi aceştia sunt cuprinși Şi. în ramura asigurării în

de boală (1911) şi în ramura asigurării de pensii pentru orfani;
a
văduve şi bătrâni (1925).
muncitorii

In Ungaria,

agricoli

asiguraţi:

sunt

a) în ramura, asigurării în caz de accident. (1900) : servitorii agricoli, lucrătorii dela maşinile agricole, salariaţii între-.
prinderilor forestiere şi de irigație, administrate de Ministerul
de

Agricultură

şi lucrătorii

angajaţi

sezonieri

agricoli pentru o durată de peste 1 lună;

b) în ramura

servitori-

-

invaliditate — „bătrâneţe — “ deces (1936) :

sunt asiguraţi toţi amploiaţii agricoli.
In Bulgaria, muncitorii agricoli
|
prinderile agricole sunt asiguraţi

|
cari lucrează îni între-

din 1924 contra următoarelor

riscuri : accidente, boli profesionale,maternitate,
bătrâneţe şi şomaj.
21.

ca

Dr. T. D, R. Ioanitescu, Curentul, 4111/9434.
o.

invaliditate,

198

Sa

„In 1941, sa elaborat o .nouă lege asupra asigurării de
pensii a agricultorilor, cari acordă pensii de bătrâneţe la 60 ani tuturor cetățenilor bulgari de sex masculin al căror singur
mijloc -de existenţă este agricultura şi cari sunt membrii 'coi munităţilor ţărăneşti (zadruga)..
In Belgia, muncitorii agricoli sunt cuprinși. în ramura
asigurării în caz 'de accidente
. (1930), care cuprinde_întreprin- derile agricole angajând cel puţin 1 sau 2 lucrători în timp de
cel puţin 2 luni pe an, şi în ramura asigurării în caz de bătrâneţe — deces, care cuprinde toţi lucrătorii angajaţi de un pa-

tron, deci şi muncitorii agricoli.

.:

.

,

In Olanda, muncitorii agricoli sunt asiguraţi:
a) în ramura asigurării în caz de accident (1922): per-

'soanele lucrând contra salariu, şi ucenicii din agricultură, horticultură, silvicultură şi dela creşterea vitelor ; copiii patronilor
nu

sunt

socotiți

ca

b) în ramura

muncitori ;

şi,

invalidităţii,

|

bătrâneţei,

deces (919)

: toţi

salariaţii în vârstă peste 14 ani şi primind până la 2.000 florini
„pe an, lucrând

pe bază de contracte de muncă

în industrie, agri-

cultură, comerţ și în celelalte branşe economice.
In Spania, muncitorii agricoli sunt: asiguraţi :
a) în ramura asigurării în caz de. accident (1931) : orice
persoanii care lucrează în virtutea unui contract de muncă cu
o persoană fizică sau juridică şi efectuând o muncă agricolă
sau forestieră;
__b)
în ramura maternitate
(1938) : toate femeile dela

16—50 ani şi al căror salariu anual nu depăşeşte 4.000 pesetas,
angajate în industrie, agricultură şi serviciile publice;
c) în ramura bătrâneţe (1919): toţi salariaţii dela 16—65
aui de ambele sexe al căror salariu nu trece de 4.000 pesetas,
din industrie şi agricultură,
In Portugalia, muncitorii agricoli sunt asiguraţi în ramura accidente şi boli profesionale (1913): absolut toţi salariaţii fără nicio excepţie, deci şi toţi muncitorii agricoli.
- Tan Chili, sunt asiguraţi în caz de boală, invaliditate Şi
bătrâneţe (1924) : toţi lucrătorii cu salarii până la limita:
maximă de 8.000 pesos pe an, inclusiv deci şi muncitori:
agricoli.

In Rusia Sovietică

(U. R. S. S.)

sunt asiguraţi prin co-

|
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în
dul muncii din 1922 toţi salariaţii contra tuturor ziscurilor,
afară de şomaj, — deci şi toţi muncitorii agricoli.
- Prebuese însă neapărat citate şi. acele -ţări în cari există
un regim de asigurare naţională obligatorie, în care regim sunt
economice,
asiguraţi nu numai muncitorii din toate ramurile
jării resa
ţie
popula
"dar toţi: cetăţenii, — adică întreaga
p
pective.
obligatorii există în prezent:
le
naţiona
ri.
asigură
de
Astiel
In Suedia, încă din 1913, sunt asiguraţi în caz de invai”
liditate şi bătrâneţe, toţi cetăţenii, bărbaţi şi femei, cuprinș
între 16—66' ani.
:
In Danemarca (1933), esto asigurată loată populaţia țării
i
bărbaţi şi femei, cuprinși între 21 si 60 ani, contra risenlu

invaliditate, .
In Finlanda,

adulti

(1937), este isiguratăi toată populaţia

contra, riscurilor invaliditate 'şi bătrâneţe.

ia
In Noua Zeelandă, (1938) este asigurată toată, populaţ
rile
asigură
țării peste 16 “ani, contra tuturor riscurilor - din
bătrâneţe,
sociale : accidente, boală, maternitate, invaliditate,
deces şi chiar riscul şomajului. *
.
Să vedem acum care este situaţia, şi în ţara noastră
80-.
ri
asigură
de
t
In România, în sistemul nostru unifica
maboala,
ciale, care ştim că cuprinde ca riscuri”: . aceidentele,

ternitatea, invaliditatea,

bătrâneţea şi decesul, au

fost înglo-

marele
baţi în urma legii din 1938, numai o mică parte din
pocare
a,
Români
are
îl
care
numir de muncitori agricoli .pe
.
:
„sedă 800/ țărani şi muncitori agricoli, şi. anume

"a) salariaţii din industriile agricole;.
comunele ur.
b) salariaţii utilizaţi în magazinele din
bane, aparținând întreprinderilor. agricole:
de grădinărie
c) salariaţii din întreprinderile. horticole şi,
situate

pe teritoriul

d) salariaţii
forță motrică

şi în

urban

ocupați

sau

în imediata

la maşinile

atelierele _anexe

ale

vecinătate ;

agricole “acționate 'de o
exploatărilor

agricole. .

în pre- .
Salariile celor de mai sus nu trebue să depăşească

zent; suma de 30.000 lei pe lună. .

Din rezumatul legiuirilor citate

.

sus, .rezultă că asi
a
mai

progres,
gurarea muncitorilor agricoli este în continuu
pm

D. R. Ioaniţescu
— Probleme

Social ărăneşti . :

-

a

E

PT
9

„130

„Cu cât. ne apropiem de timpurile noastre, asigurările sociale agricole au devenit mai frecvente şi cât mai: apropiate de
câmpul asigurărilor sociale ale muncitorilor industriali.
“endinţa către care merg este o asimilare cât mai com-

- plectă între cele două categorii de asigurări.
„.

“Această

tendinţă

rezultă

nu

nymai

din

ţările citate mai

Bus, dar şi din realizările şi proectele ţărilor din cele două Americi.

Cităm

în

acest

sens realizările

din

America

latină Şi re-

zoluţiunile Conferinţei dela Havana din anul 1938 care "constati

-

“că asigurările sociale agricole trebue să fie organizate după
modelul asigurărilor sociale din: câmpul industrial şi. că ele
trebue să cuprindă atât pe muncitorii agricoli salariaţi, cât şi
"pe ţăranii mici proprietari, care au nevoe de aceiaşi ocrotire ca
şi salariaţii agricoli.
|
,
Ajunsă în acest stadiu era uşor ca asigurarea din socială
să tindă a deveni naţională. Acesta este substratul înfăptuirei

Planului

Prof.

William - "Beveridge

în Anglia,

Proectului Dr.

Robert Ley în Germania, şi Planului securităţii sociale din
Statele Unite, întocmit sub sugestiile Prezidentului Roosevelt.
Ă
Exemplul Nouei-Zeelande care a aplicat încă din anul
1938 cel mai vast sistem de asigurări naţionale, va fi
urmat și

„de alte ţări.

.

Sunt prea vădite: binefacerile asigurărilor sociale
pen„tru ca massele muncitoare agricole să nu revendice
cu tărie în“ făptuirea lor.
.
România, ţară agricolă nu se poate sustrage.
dela reali„ Zarea lor,
.
_ Curentul,

4/TI1/944-
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“CONSILIUL

SUPERIOR AL MUNCII
ȘI
ASIGURĂRILE SOCIALE tn

arhitect Enescu, a pus în discuţie

"D. Ministru al muncii

asigurările sociale ale muncitorilor agricoli în fața forului
„superior al problemelor muncitoreşti : Consiliul superior al

muncii,
Era necesar ca ministerul muncii să ia atitudine pentru
ca să pună la punot diferitele opinii şi propuneri ale forurilor”
interesate oficiale şi neoficiale care se contraziceau şi se neu-

”

N
tralizau între ele.
Care sunt soluţiile ministerului muncii
D.

arhitect

Enescu,

titularul

E

departamentului, împart

asigurările rurale în două mari categorii:

|

a) „asigurările de bunuri (economice) privind riscurile
.
asupra recoltelor, vitelor şi inventarului agricol“
.
rismedicali,
-"b) „Asigurările sociale, privind asistenţa

curile de. boală, de accidente şi pensiile de bătrâneţe“.
„Cele dintâi, — zice referatul, — se pot organiza

|

fie în

cadrul ministerului agriculturii, prin camerile de agricultură,
fie printr'o instituţie specială de Stat, fie în cadrul R. A. A.

: Sului de pe lângă ministerul afacerilor interne“.
Colţul

social

ţărănese

o propus: această

dela data, de 1 Ianuarie 194X deoarece :

i

separație! încă

12

RE

.

„Una priveşte „avutul“: vite; unelte, recoltă, — cealaltă
- priveşte „persoana“ muncitorului cu braţele,
:
|

Inventar vite şi recoltă au mulţi dar nu toţi, pe când să-

“nătate de- apărat contra bolilor, aecidentâlor şi
contra unei
trâneţi premature au toţi muncitorii din câmp
ul agricol.

bă-

Una funcţionează de obiceiu facultativ şi este organiza
tă

în spirit materialist, capitalist, —

cealaltă

gatorie şi organizatăîn spirit social.

este totdeauna

-

obli-

e

Nu se poate dar organiza amândouă asigurările în
ace-

iaşi instituţie deoarece urmărese scopuri
diferite,

—'au

venituri

diferite. Asiguraţii sunt aleşi după criteriul
averii nu al mun-

" cii şi despăgubirile

sunt acordate

pentru

acoperirea

materiale nu ale suferințelor fizice,.

să

pagubelor

.

Această diferenţă de structură şi scop
ne îndreptățește
socotim că ministerul de agricultur
ă şi. în special corpul

inginerilor agronomi
Succes

asigurarea

pentru că merge

sunt cei indicaţi să organizeze cu depli
n

recsltelor, . vitelor

mână

şi

|

inventarului „agricol,

în mână cu producţia nu cu suferinţa

fizică, şi starea de neputinţă

de muncă,:

.

ae

o
„In ceea ce priveşte a-22a, categorie,
— a asigurărilor s0-ciale contra, boalei, accidentelor şi pent
ru pensia de bătrâneţe
am desvoltat pe larg motivele pentru
care este bine să rămână

în competinţa, ministerului muncii,— care
le va organiza sub forma unei. „Case
speciale“, —

fondurile

păstrându-se

distincte

„nu înglobate în asigurările muncitorilor
industriali şi cu conducere separată prin consilii din care
să facă parte delegaţii,
ministerelor

Agriculturii

şi. Muncii

şi delegaţii

proprietar

ilor
agricoli mari şi mici, aleşi de către organ
izaţiile profesionale,

având autonomie completă.

-

|

e

aa
_...
“Oricare ar fi organulde înfăptuire
ceea ce este inte„esant de reţinut este că, extinderea
asigurărilor sociale în agricultură este definitiv hotărită, pentru
„salariaţii agricoli şi meseriașii satel

or“, cari — zice referentul —
nu.pot fi de îndată
încadraţi în asigurările sociale“, Cu aceas
ta se înlătură şi ar“gumentele lipsite
de război. .

'de seriozitate

a

ale acelor

a

cari

Da

Problema de temei este următoarea

:

invocau

starea,

Sa

-

133
Care

muncitori

agricoli, vor

sociale Î.

fi

încadraţi în asigurările

'

Ă

Reteratul d-lui ministru al muncii, distribuit” membrilor
consiliului reţine ca asiguraţi, adică beneficiari numai pe ”salariații agricoli şi meseriaşii satelor“.
|
i
O definiţie a salariaţilor agricoli şi a meseriașilor satelor
nu găsim în referat, — care însă are grije să indice următoarele categorii :
a) „Salariaţii agricoli cari sunt intrebuinţați. în administrație, ca: administratori, magazioneri, contabili, vătafi,
rândaşi, argaţi, păzitori, personalul de serviciu ete“.
|
b) „Meeanicii, fierarii și meseriaşii angajaţi cu contract“,
In această a 2-a categorie intră salariaţii cu pregătire tehnică
angajaţi cu anul;
|
|
mu
c) „Muncitorii agricoli sezonieriit Referatul nu ne spune .
până unde mergem cu această noţiune de muncitor sezonier,—
precizarea trebue să se facă prin lege după. propunerea consi-.
liului superior al muncii.
d) Meseriaşii satelor: Şi aci consiliul trebue săs precizeze
de care meşteşugari este vorba de oarece meseriaşii angajaţi

eui contract şi plătiţi cu salariu lunar sunt trecuţi în catego„ria 2-a, In această

a 4-a

categorie

trebue

să

fie

încadraţi

cei

care nu au alt mijloc de existenţă decât plata muncii prestate,
adică meșteșugarii rurali care

lucrează independent

Şi pe cont

propriu.
D. ministru. al muncii. socotește că, toate. “categoriile de
mai sus ar însuma: un total de circa 250.000 asiguraţi „din care
dată fiind situaţia noastră demografică, am avea circa.10%/0 „bătrâni peste 60 de ani,: adică cirea 25.000 pensionari pentru
care ar fi nevoie do. aproximativ lei 1.000, 000. 000 anual pentru
plata pensiilor“,

Regretăm
cultură

care

:

că până astiizi organele. ministoialui: de adri-

revendică

exclusivitatea

organizărei

asigurărilor

sociale nu ne qă o statistică exactă.
:
Din strădaniile direcţiei economiei agrare şi ale institu
tului central 'de statistică pe care le-am citat în articolele anterioare socotim că numărul acestor. categorii este de minimum
500.000, fără lucrătorii sezonieri, Dacă introducem şi sezoniorii
=

m

184.

a

- şi pe meseriașii

„Credem
”

satelor ajungem

la aproape

că până la întocmirea

1.000.000 asiguraţi.

legii vom avea

o statis-

tică, dacă nu: exactă cel puţin aproape de realitate.
„. Referatul d-lui ministru al muncii “deschide însă o serie .

de probleme care trebuese lămurite de către consiliu:

1) Celelalte categorii de muncitori şi în special ţărănimea cu loturi până la 10 ha. pot fi încadraţi în asigurărişi
"cum ?
.
Referatul opinează favorabil, însă facultativ, nu obligator. Asupra caracterului de facultativ toţi sociologii
şi tehni-

cienii s'au rostit astfel: „Asigurarea socială ori este obliga-

torie ori nu mai este asigurare“,

au

Chiar asigurăril6 facultative care în nici o țară mau
dat...

vreun rezultat pozitiv, cer fixarea unor norme
contribuţia şi drepturile asiguraţilor.

în legătură

cu

2) Riscurile : boală, accidente, pensii de bătrâneţe, pe
care

“ referatul

le socoteşte

că, pot fi de îndată

încadrate“

în asigură-

rile sociale, vor îi organizate simultan, sau pe etape ?
Punem

această întrebare

pentrucă

|

sa, auzit din rândul

* membrilor guvernului asemenea propuneri,
lipsite de orice bază
„ştiinţifică,
|
„i
:
i
E

|

3) Organizarea
-în caz de boală pe care referatul o soco-.
teşte în funcţie de organizarea sanitară
a ţării va îi lăsată în .
sarcina

ministerului sănătăţii sau va forma
obiectul unei asigurări speciale ? .
ăi
4) In acest caz cine va contribui
la construirea în prealabil a spitalelor şi dispensarelor, atunc
i când se cere că asigurările să se facă în etape şi pe regi
uni și numai acolo. unde
s'au

realizat condiţiunile unei bune funcţ
ionări 3

_
5) Care sunt izvoarele de proc
urare a fondurilor pentru
„acele asigurări care pot fi de
îndată organizate, în special
accidente și pensi
„Aceste

i de bătrâneţe?
probleme

!

— mai sunţ şi altele —

vate de către consiliul Superior
al muncii
lucreze pe secţii.
|

Sa

trebuesc rezol-

care a şi început să
Da

„Colţul Social “Părănesete, Curentul
, 31/1;944.

VITICULTURA
Statistica

eseu,

ŞI ASIGURĂRILE

publicată

în Enciclopedia

de

A:

|
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CAP.

SOCIALE

distinsul: tehnician,

României, ne

arată

369.041 ha. vii nobile și hibrizi, care sunt stăpânite

Teodo-

prof.

că avem

în ţară

de 1.127.971

Ia

de proprietari viticoli.

sau
_ Majoritatea proprietarilor sunt cei care au 1/2 hectar

întindere
până-la un ha. de vie. Numai 50.000 proprietari au o
EI
mai mare de un ha.

vagoane,
Producţia anuală este în anii buni de circa 70.000

preţul
— ecea ce revine la 35 miliarde lei anual dacă am socoti
e
mediu la 50 lei litrul.
, — d. prof.
viticole
telor
sindica
i
Uniune
_ Preşedintele

e valoarea
Emanoil Antonescu, fixa în anul 1942, la 15 miliard
a provaloare
fondului proprietăţilor viticole şi la 28 miliarde

e, ajungem
* dueţiei aruale. Dacă aplicăm coeficientul de seumpir
şi
la o valoare care azi trece de 200 miliarde lei-a proprietăţii
5

inventarului.

_

De

a

entă a proprietăţii,
"Preţul vinului n'a, urmat curba ascend
şi a lipsei de debuşeuri
— din cauza unei recolte prea abundente
|
E
la export,

exploaEi bine, aceast mare bogăţie naţională, — pentru

3 miliarde lei,
tarea căreia se cheltuia, în anul 1942 aproximativ

100.000 munci2 azi cel puţin dublu, — care foloseşte minimum
mulţi munmai
ori
3
de
puţin
cel
şi
enţi
perman
tori calificaţicare să o
ie
instituţ
o
nici
astăzi
până
n'are
citori sezonieri, —
po
_ asigure contra grindinei şi celorlalte calamităţi.
-

.

Cei

1127971 proprietari viticoli sunt lăsaţi singuri în faţa

pericolelor caro ameninţă avutul
Si nu se uite că viticultura

lor, inventarul lor, muncu

lor.

începe cena dintâi muncile

şi le

termihă cca din urmă, pentrucă după culesul viilor începe
munea în erumă şi pivniţă. Dacă ţinem cont că vinul chiar trus
în butoane

personal
nu

este

cere o continuă

permanent,
sezonicră,

ci

am

îngrijire,

care

putea socoti

durează

aproupe

că
lot

impune

prezența

munca

podgoreantilui

unui

anul,

Caro este situația viticulturii înţă de hotărîrea guvernului
de a înfăptui asigurările anricole şi asipurările socialo ale muncitorilor agricoli 1
Uniunea sindicatelor agricole în prezența d-lui prim mio
nistru, sa declarat în principiu pentru organizarea asigurărilor în toale ramurile agriculturei, inclusiv deci vilicultura şi

pomicultura,
Cum suntem siguri că Uniunea sindicatelor viticole va
lua în discuţie la adunarea aa generală problema asigurărilor
u;tricole şi socinlo şi nu poate avea altă atitudine decât aceea
a Uniunii sindicatelor agricole, atragem atenţia podaorenilor
că sunt de rezolvat următoarele chestiuni ș
Pentru asizurărilo aaricole, adică asinurarea inventarului viticol și a recoltei contra ealumităţilor, în special
contra
prindinei, so va pune chestiunea dacă legea se va opri
la viticultorii până la 1 ha sau va îngloba în mutualitatea
caro .
va

funcţiona

pe întreaga

țară, pe

toţi

viticultorii

kuraţilor trebue să fie bine precizat în lege.
Credem că nu so poate invoca niciun motiv
scoaterea celor 35 de mii viticultori cu
întinderi
tar din care cirea 6000 mari podaoreni peste
5 ha.
situația, pregătirea şi exactitatea cu
care-și vor
paţiile,

vor

fi

elementele

Pe

care

te

va

«prijini

? Câmpul

asi-

serios pentru
peste un hceAceștia prin
împlini oblifuncţionarea

normală a asizurărilor agricole,
Mai delicată esta chestiunea riscurilor,
Ne oprim la „Erin
dină”, — aşa cum au cerut viticultorii
si pomicultorii în marile
lor congrese profesionale ?
Pericalul grindinei se produce în
afară de orice Provodeze, şi justifică lozinca viticultorilor
: „Cu invazia de mană si
aidium ne luptăm noi, — dar cont
ra irindinci n'avem co face
,
vie dela Dumnezeu”,

LL

|

"137
e

YViticultorii

trebue

să persiste

în atitudinea

lor, —

”

clar

exprimată prin moţiunile votate în unanimitate la toate con-.
gresele, când au cerut asigurarea contra grindinei şi contra incendiului; Infăptuirea. lor cât mai urgent posibil este “un imperativ economie şi social.
N
In ccea ce priveşte cea de a 2-a categorie, a asigurărilor
sociale pentru ocrotirea sănătăţii şi vieţii muncitorilor viticoli
şi permanenţi, calificaţi şi sezonieri, al căror număr total trece
de 400.000, — viticultorii trebue să fie atenţi, pentrucă ei vor fi
cei dintâi vizaţi la aplicarea! viitoarei legi.. :
„In adevăr, viticultorul utilizează cei mai mulţi lucrători. |
permanenţi pe o durată imai lungă decât în celelalte ramuri
şi plăteşte cele mai bune salarii.
Dacă pentru cele 50.000 vii mai mari de un
1 Deetaz, —contăm în medie numai câte 2 lucriitori permanenţi, ajungem
a
la ”

100.000 salariaţi,

N

Adăogând şi numărul lucrătorilor sezonicri necesari pen- „7
tra muncile celor 369.041 hectare, viţă nobilă şi hibrizi şi dacă. .
ă socotim numai câte un lucriitor la hectar, ajungem la peste:

400.000 luerători cu drepturi la asigurări.

7

Din memoriul Uniunei Sindicatelor Viticole — rezultă că.
Numărul zilelor lucrătoare se ridică la impresionanta ciiră de
40 milioane anual.
Viticultura. deci va -avea cei mai mulţi luerători încadraţi

în

uțiilor,

asigurări

dacă

în

şi

va

suporta

prima

cea

etapă,

parte

a contri-

asigurările ' sociale

mai

mare

agricole

se vor organiza numai: pentru muncitorii,
zonieri adică, fără țărani, mici proprietari

Faţă

de aceste sarcini! credem

că

permanenți
de pământ.

viticultorii

şi 'se-

şunt

în

'reptul lor să ceară filiale separate îa sânul “Casei Asigurărilor
" Pentru următoarele consideraţiuni : Regiunile viticole sunt cuNoscute şi nu sunt risipiţi ea muncitorii osoazelor, în câmpiile

"Celor 5300 comune rurale.
Cine

îşi aruncă

.

ochii

.

pe

harta

viticolă a României, îşi

ă seama imediat cât de uşor se pot organiza dispensariile

$i spitalgle pentru! asistența medicală preventivă, şi .curativă.

lajoritatea muncitorilor viticoli fiind masaţi în centre vitiColo riscurile sunt mai uşor de prevăzut, cotizaţiile mai uşor de Perceput şi victimele mai Ușor

de îngrijit.

i
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Controlul este mai uşor de exercitat, abuzurile „mai
uşor

de constatat,

iar

instituţiunea

va

fi la îndemâna

asiguraţilor

cari vor. simţi binefacerile ei.
In ceea ce priveşte organizarea administrativă, —

a Casei

asigurărilor

sociale

agricole

în

câre

vor

fi

adică

înglobaţi

toţi muncitorii din toate ramurile agricole, ar fi de dorit ca

viticultorii să ceară, înființarea

de secţii

sau

filiale

regionale,

cu sediile în mijlocul podgoriilor. .
.
„În orice caz podgorenii nu trebue să lipsească din comitetele de conducere. Participarea delegaților lor şi ai muncito-

rilor

viticoli
la ' conducerea

satorie.

caselor

a:

de

asigurări

să

fie _obli-

i

Sareinile financiare vor -fi comune cu ale celorlalte ra-

„muri ale agriculturei de oarece viticultura ca şi agricultura
în genere, — nu poate şuporta singură toate sumele care necesită

îngrijirea

medicală,

plata

pensiilor

şi a

celorlalte

des-

păgubiri ale asiguraţilor.
|
o
_
“Toţi factorii de producţie, adică toată națiunea trebue
sa

„contribue la îngrijirea muncitorilor agricoli căzuţi vietime În
câmpul muncii.

-

.

Ie

Statul şi acişi la asigurările sociale în general, își V2

da. contribuţia lui, fie prin fonduri globale, fie
prin
la sută pusă asupra fabricatelor care prelucrează,

taxa de L
produsele

agricole drept o materie primă, — şi prin taxa tot de 1
la sută

asupra importului şi exportului produselor agricole.

-

,

„In concluzie: Asigurările agricole şi asigurările social?

agricole care vor lua, ființă conform preciz
ărilor d-lui prin E
nistru,

privese de aproape pe viticultori, care nu pot
Îi Pi
pentru asigurarea, avutului lor ci şi contra asigur
ării sănătăti
şi vieţii muncit
|
- ranța

orilor lor,
*
Prin: asigurări, viticultorii

N
proprietari vor

averii lor, iar muncitorii siguranța

„iliilor lor. Mai mult : muncitorul

o

Ș

căpăta

ocrotirii

viticol

sia

lor şi € e,

ştiindu-se aSiI Wa
pentru cazde boală, accident, bătrâneţe, va munci
cu mai 7
tragere de înimă, iar viticultura îşi va asigura braţe
suficie”_
şi bine pregătite pentru muncile atât
de dificile şi catițical?»
mai

calificate decât la orice altă ramură
agrico
lă.| '
|
|
„Colţul

Social

'Țărănese“,

Curentul,

11934

G/II

,

-

CAP.

XXX

,

MEDICUL RURA

„ȘI

|

ASIGURĂRILE SOCIALE AGRICOLE
Se

multă

de

discută

vreme

ciale în mediul rural.
Aproape

toţi

cei

cari

extinderea

Asigurărilor.

considerat

îndreptăţiţi

So-

”
sau

să-şi

au exagerat
lemă:
spună cuvântul în această complicată prob
mar putea
că
motiv
pe
lipsurile organizării sanitare rurale,
A
.
sociale
ărilor
asigur
face față funcţionării sistematice a
?
i
minăr
ineri
e
ajuns un fel de „leit motiv“ urmitoarel
- „Ne lipsese
te întreg
lipseş
ne

,
medici, ne. lipsese spitalele şi dispensarele
.
Ccom-.
m
pute
să
care
cu
ar
armamentul sanit

aţia. ţărănească : tubate bolile sociale, care decimează, popul
|
”
pelagra.
sul,
sifili
,
ismul
berculoza, paludismul, alcol

- Nimeni

însă n'a căutat să întrebe

sigur

pe cel mai

şi

mai competinte organ de informaţie : medicul rural.

medicilor ma |
Spre regretul nostru, nici din rândurile
stării sanitare din lumea "
apărut în presă răspunsul lor asupră

ne
cii fiind cei mai indicaţi să
satelor şi nici opinia lor, medi
penale
asigurările. soci
ă, în ce condițiuni se pot înfăptui

spun
tru muncitorii agricoli.
„Medicii

noştri

rurali,

aceşti

|

Mi

i

mucenici

ai.

-

profesiunei,

ne arate cu autori-.
sunt obligaţi să intervină în discuţie şi să
ne lipseşte pentatea celor ce trăese pe teren, — ce avem şi ce

140

tru înfăptuirea asigurărilor sociale rurale, câri nu mai
nici înlăturate, nici întârziate, . . N
a,

pot fi

In aşteptarea lămuririlor pe care sunt datori să ni le dea,

“pentrucă şi ei, medicii,
"care

sunt indirecţ, puşi în. cauză, să vedem

este situaţia după statistica Mimisterului

Avem

tara.
Din

Sănătăţii.

în România în total circa 8.500 medici pentru toată

!
o
aceştia numai 1.660 sunt

aşezaţi

în mediul pur

rural,

ceca ce a provocat alarma, că ar fi un medie lă '10.000
de .lo-

cuitori.

-

-

Trebue însă să mai ținem

|

Sa

cont că mai sunt încă 1.500 de

“medici, care profesează în capitalele de
Județe, şi în oraşele
nereşedințe şi a căror clientelă se recru
tează în mare parte din

populația rurală.
De sigur, repartiția e nedreaptă
îndrepiățite

dacă

avem

“3115 medici, iar în

i

în

vedere

că

celelalte municipii

şi se “pretează, la critici numai

în

capitală

avem

avem 2145, adică un, RU-

.

măr de 5,260 medici, pentru 3 mili
oane orăşeni, pe când la 131/2
milioane săteni avem 1660. medici
rurali plus cei 1.500 medici .
Cu aşezare urbană, dar cu activitate
împărţită între urbani şi rurali,
ae
=
|

Aceasta

fiind

oglinda. sanitară a. țării, cum ar
putea fi
folosiţi aceşti medici în asigurările
sociale agricole ?
Asigurările

pentru

2.300.000

Sociale

din câmpul industrial şi comercia
l
în acest număr intrăşi membrii
— au angajat şi folosese 1.700
de me-

de asiguraţi,

familiilor asiguraţilor,

diei; ceeac6 revine un doctor la 155
de asiguraţi.
”
Dacă însă am împărţi pe toţi cei 8.500
medici din toată
țara, la toată

populaţia de 16.500.000, —

cirea 2000 de suflete.

cipii

-

i

una medicla -

ar reveni

a

„In Capitală avem un medic
la, 225 locuitori,
iar în muniavem

un medie la 600 locuitori,

Ei bine, câţi medici

calificaţi Şi în

general ?

Pentru a răspunde

„coli vrem să asigurăm ?
-.

.

|

ar ax trebui pentru muncitorii agri
coli

trebus să ştim. câţi muncitori! agri
-

Punem această

întrebare, pentrucă, guvernul a
hotărât de
„acord cu Uniu
- Sind
ne
icata
elor Agricole, că în prima etapă
.
«

..

3

!
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numai lucrătorii „Permanenţi și sezonierii“* vor “intra,
.
în. asi- |
zurări.
Institutul de Corcatări Agronomice, prin referatul
D- lui -.-

„Inginer Vasiliu fixează numărul lucrător ilor bărbaţi la 1.200.00
0
lucrători numai

pentru

exploatările

peste

50 hectare,

Din

ace-

ştia D-sa seado 35%/0 reprezentând munca în dijmă şi ajung la
"520.000. Nu se opreşte aci şi mai face o reducere, pe baza unor

coeficienţi arbitrari ai muncii femeilor şi copiilor, pentru ca să
ajungă la 240.000 lucrători bărbaţi. Apoi adaoză pe mecanicii.
şi ucenicii dela mașinile agricole, şi pe lucrătorii întrebuinţaţi

în exploatările de sub 50 ha., ca în fine să ajungi la un total

de aproximativ, 350.000 suflete, cari ar reprezenta numărul
minim, de salariaţi agricoli ce ar urma să „fie. cuprinși la în--:
ceput în asigurările agricole“.
.

“Socotim calculele D-lui Ing. A gronom Vasiliu, că se apro-

pie de realitate numai atunci când fixează la 820.000 numărul
lucrătorilor bărbaţi. Aceştia împreună, cu meseriaşii satelor şi
lucrătorii dela întreprinderile sub 50 hectare, ar da circa un
“milion salariaţi. Restul este artificiu de calcul şi nu inspiră
încredere,
In articolele anterioare am . dat cifre staiistice bazate pe
numărul, natura și întinderea exploatărilor agricole, viticole,
ferme şi grădini, —

mă

refer

-

-

la ele pentru verificare.

Dar să presupunem că numărul lucrătorilor permanenţi,
este de 350.000, cifra d-lui referent.
Câţi medici rurali ar necesita, îngrijirea asiguraţilor cari
vor cădea bolnavi sau vor suferi accidente ? In expunerea de motive -a legii din 1913, — după, consultaţiile” făcuțe de mine .
"- în lumea teehnicienilor, — ajunsesem la o proporţie de un |
medic la 500 asiguraţi.

Aplicând 'cota ajungem

350.000 lucrători agricoli.
Aceşti medici îi putem
_de cireumseripții sanitare,

că ar fi mecesari 700

medici

la

găsi 1, Da, ei sunt înstişi " medicii

pe care îi putem. angaja

cu contract

pentru asigurările sociale agricole aşa, cum sunt angajati cei
din asigurările din câmpul industrial.
Cum noi credem, — şi iarăşi ne referim la cifrele date de
noi în articolele „Precedente, — că sunt peste un milion lueră-

7
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tori permanenţi şi sezonieri care vor intra în asigurări, ca
primă tranșe, în acest caz, numărul medicilor ar putea îi de

,
-cirea 2000.
Casa asigurărilor sociale agricale, de acord cua Ministerul |
"
Sănătăţii, poate folosi pe cei 1.660 medici de circumscripţii rumedici din

rale şi pe! cei 1.500

capitalele

de J udeţe,

şi oraşele

|

nereşedinţe.

Aceasta ca măsură provizorie deoarece Statul român
trebue să recurgă la o operațiune bărbătească pentru ca să-şi
formeze un corp medical cu care să poată face faţă îngrijirii
sănătăţii locuitorilor satelor şi asigurărilor sociale agricole.

vom

Cum

avea

numărul

de medici

necesari ?

|

”

|

Faţă de îngrijorătoarea stare sanitară din mediul rural,
' se impune „lormazrea unui corp medical destinat! special pentru
mediul rural“ şi care să fie pregătit numai. penjru maladiile
|
i
care bântue curent satele noastre.

Socotim

că pregătirea lor profesională

se poate

în

face
-

3 ax, adică într” un „trienium“ academie,

Experienţa, formării unui asemenea corp medical, a foşt
făcută de una.din ţările vecine nouă şi a dat bune rezultate.
Se simte oare nevoe că medicul rural să aibe o pregătire |
„de 5—7 ani, ca ceilalţi medici care vizează aşezări urbane, elientelă selectă, posturi de mediei primari sau să devină mari con-ducători de clinici ?
Medicul rural care este sortit să rămână în mijlocul
satelor îîn 3 ani de studii, poate să dobândească cunoștințele ne-

cesare pentru combaterea boalelor obişnuite.
Medicul

acesta,

împreună

cu

punerea

în

funcţiune

a

„dispensarului ambulant“, ajutat şi de o „echipă sanitară“ compusă

din

un

agent

sanitar,

tire, — aceşti auxiliari

moașa

comunală

indispensabili,

şi sora,

eare n'au nevoe

de un

trienium academie;— pot face faţă îngrijirei medicale curative
şi acţiunei preventive_contra boalelor sociale,
!
Cu această propunere, — nu înţelegem să diminuăim im_portanţa corpului medical şi ştiinţa modicală faţă de care avem

un "deosebit respect.
Dar

necesitatea

ii
face

lege. :

- E

de -oero--

-

De zeci de ani ne străduim

şi ţipăm pe toate drumurile

că nu există asistenţă sanitară la sate din lipsă de medici.
Toţi miniştrii sănătăţii au anunțat şi au, pornit „ofensiva sanitară“ la sate. Rezultatele nu se văd şi lipsurile apar

e

ca o condamnare definitivă a generaţiilor +recute,
-

„Colţul Social Țărănesc“,

CAP.

”

ACADEMIA

XXX

DE MEDICINĂ

*

ASIGURĂRILE

Curentul, 20/I11/944.
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D-I Prof. Dr. Danielopol, conducătorul Academiei de Me" dicină, atât din proprie convingere cât şi sub "presiunea VIre- |
murilor de astăzi, în care problemele sociale tree pe primul
pe care o
- plan, — a pus în discuţie în secţiunile Academiei
conduce, regimul asigurărilor sociale a tuturor . claselor mun-

o.

citoare, fie muncă manuală, fie muncă intelectuală.

D-sa ca profesor şi cunoscător al zealităţilor şi-a dat
fi
seama cât de vastă. este această problemă, care nu poate
preo
care
pe
rezolvată numai de tehnicienii înaltei instituţii

zidează şi de aceea a convocat să colaborele toate celelalte-in- . .

” stituţiuni, aşezăminte,. asociaţiuni şi personalităţi
problema şi au activat în acest domeniu.

dela

cari

cunoso.

Institutul: de studii muncitoreşti nu putea să lipsească
această generoasă preocupare - şi prin subsemnatul ca

preşedinte şi Prof. N. Penescu,

ca vice-preşedinte, şi-a dat ade- :

e:
__ziunea, rugând pe conducătorii” Academiei. 'să dea întâietat
lor
marele
prin
care
agricoli,
problemei asigurării muncitorilor
română.
număr şi importanţa lor se confundă: cu însăşi națiunea
or
ătoril
conduc
Reprezentanţii Institutului au mai cerut

Academiei

de Medicină

să-şi spună

cuvântul

probleme care fac astăzi cireuitul omenirii :

asupra

a două

|

“

.

a) Asigurarea trebue să, fie. naţională adică să înglobeze
toată populaţia muncitoare a ţării î Dacă introducem în asigurarea obligatorie şi pe muncitorii agricoli, care reprezintă
S0%/0 din populaţiunea, României, împreună cu ' celelalte cate
gorii profesionale ăjungem de iapt la asigurarea întregii populaţiuni.
b) In acest caz avem aparatul medical necâsar ca: să
putem face faţă acestei vaste reţele, care trebue să funcţioneze
nu numai în municipii şi oraşele capitale de judeţe, dar în
-toate satele şi până în cele mai umile cătune, unde bolile so„
ciale sunt "destul de răspândite ?
D-mii Profesori Damielopol, Popa şi General Dr. Marinescu, fost ministru al sănătății, au demonstrat bazaţi pe rea.litatea, structurii sociale a României) „că este în interesul stării
sanitare a ţării să se extindă asigurările sociale la toate clasele,
fie muncă manuală, „fie intelectuală, inclusiv profesii libere,
-meseriaşii, industriaşii ș. a. In special nu poate îi lăsată în:
afară marea realitate a neamului românesc : țărănimea, şi mun|
i
.
citorul agricol“
Ceea ce este cu adevărat îmbucurător este. că acest înalt
for a declarat că astăzi avem suficienţi medici cu care să putem
face faţă nevoilor asigurărilor sociale chiar în mediul rural.

cireumseripţiilor

„Medicii
- selorlalte

instituţiuni,

rurale,

a căror coordonare

împreună

cu. medicii

obligatorie

este

tre-

cută în toate legile sanitare, dar care în fapt nu se aplică, pot.
face faţă la sate ca şi în oraşe, nu ideal dar satisfăcător chiar
în situaţia de astăzi. „Lipsa medicilor nu va, fi o piedică pentru funcţionarea asigurărilor sociale chiar în mediul rural a

zis Dl. Prof. Danielopol.

Muncitorul

agricol a fost destul

ne- ăi

dreptăţit până azi faţă de ceea. ce se dă muncitorului industrial dela oraş“.
„Colţul social. ţărănese“ înregistrează cu satisfacţie această constatare pe care a formulat-o. încă din Februarie 1944

'în articolul - „Medicul rural şi asigurările sociale agricole“.
Ca. reprezentanţi ai Institutului de studii muncitoreşti,
am repetat cererea noastră ca, pentru o perioadă de 10 ani să .
se. creeze un corp special de medici ai asigurărilor sociale, ale.
„căror studii să fie reduse la 3 ani, și anume pentru maladiile so+

|

ciale care vântue curent în populația. dela
malarie, alcolism, pelagră, etc. “

sate :: tuberculoză,
!

"Experiența a fost pusă în practică într'o țară vecini nouă,

unde politica sanitară formează una din marile preocupări ale
=
Rusiei Sovietice şi a dat bune rezultate.
.exca
Conducătorii Academiei de Medicină au hotărât
tinderea, asigurărilor sociale: în mediul. “agricol să cuprindă

toate aspectele, —

inclusiv

problema

medicală, care

" Realizarea asigurărilor sociale pentru
citorul

este

pe. drumul

cel

bun

tot

cu

D.

R.

— Probieme
Ioaniţescu

Social

pesimismul

Țărănesc“,

Social

Țărăneşti

țărănime

şi munsocial

al

-

unora și detetismul social al altora.
„Coltul

formează
|

punctul central a lunei bune funcţionări.

*

.

Curentul,

Pa

Iulie 1944.
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Divergenţe între Ministerele Muncii

şi Agriculturii

D-nii Cipăianu şi Ernest Ene, mari proprietari, la Adunarea generală a Uniunii Sindicatelor Viticole au pledat cu
entuziasm pentru asigurarea muncitorilor agricoli „cu condiţia

ca să fie bine rezolvată“. Au mai cerut să se definească cate-.
goriile muncitorilor agricoli deoarece „noţiunea muncitorilor

agricoli nu este în deajuns de cunoscută“.
“Lăsând la o parte

propunerile

d-lui Cipăianu,

cu privire

la „primele de asigurare“, la „uşurarea Statului de orice 6arcină“, la confuzia între asigurările contra focului şi grindinei
cu asigurările sociale „ambele puse sub administraţia unor oficii speciale“ care să aibă rolul de Case de asigurări, cu care nu

suntem de acord pentrucă n'au nicio bază ştiinţifică, — trebue
să înregistrăm cu satisfacţie

că toţi membrii

care au luat cu-

vântul au ţinut cu insistenţă să afirme „că agricultorii nu se
opun la extindorea asigurărilor sociale la muncitorii agricoli“.

-D. Ene chiar a cerut Uniunei să întocmească ea însăşi un

că „Uniproect de lege, — iar preşedintele adunării a accentuat

unea a şi întocmit un proect cu colaborarea d-lui Aurelian
Pană, — pe bază de autonomieși că va

cere d-lui Ministru con-

ehevocarea consiliului superior al_agriculturei spre-a studia
stiunea“,

|

ae

|

!

„

_

_

„150

_

Ajunsă la acest stadiu problema
. asigurărilor sociale şi
“în general problemele oerotirei muncitorilor agricoli nu mai au
adversari.
:
i
E
|
_
A căzut. şi ultima baricadă : Rezistența Uniunei Sindi-

"catelor Agricole.
Noi

Academiei
"încă

care

e
încă

de acum

o

10 ani

o 'desbatem

cu

studenţii

de Inalte Studii Comerciale şi Industriale, — care

de acum

8 ani

am

Dropus-o în

raportul

„Muncă

şi

Oero-

„ tiri““ la congresul partidului naţionăl-ţărănese ţinută la Etorie-

Tekirghiol, — noi'care am preconizat-o în forul internaţional
dela, Ziirich în 1939 la şedinţele B. L. P. $. A, — iar Institu
tul

|:

de Studii Muncitoreşti i-a consacrato şedinţă festivă în Aula
" Academiei la 1940, — şi de atunci în fiecare an am: persist
at
cerând

înfăptuirea

ei, —

nu

această unanimitate. :

putem

o

decât

să

fim

IN

mulţumiţi

:

de

.

i

- Inşirarea datelor de mai sus sunt pentru completarea
cu-

noştinţelor. istorice ale d-lui Preşedinte
tonescu,

—

care

ignorând

strădaniile

Inginer
altora,

Agronom

—

a

An-

cutezat să

revendice primatul iniţiativei, — după ce
confundă Biroul Internaţional dela Ziirich, cu cel dela
Geneva.
a
Singura problemă pentru care marii
agricultori şi ingi-

nerii agronomi

au luat atitudine

comună

este asupra

dreptului

Ministerului. Agriculturii ca singur să,
creeze Oficiile Asigurărilor Sociale, — să le administreze
şi să privigheze toate măsurile

'de ocerotire ale muncitorilor agricoli.

- Ministerul
dreptul

de a

Muncii

îi ctitor

a

pe. de altă parte revendică pentru

al asigurărilor: şi ocrotirilor

sociale.

el
Or-

ganele Ministerului Muncii susţin că
în acest scop se lucrează
de 3 ani la codul 'muncii în care sa
prevăzut la fiecare capitol
al

muncii industriale şi câte o secţie
specială pentru munca
“agricolă. Se pretinde că sunt
gata şi puse la punet capitolele
„privitoare la contractele de muncă
agricolă, — la organizare, —
încadrare, — asociaţi
i profesionale, — jurisdicție

profesională —
că 'se lucrează chiar la un proect
al asigurărilor sociale agricole,
ete. ete.
Ra
a
a
:
|
!
_“Ar

fi de dorit ea ânteproectul

de cod

al mungii: să fie
făcut cunoscut, — să nu mai
îie ţinut secret,— dacă întrad
evăr
s'a lucrat serios şi cu competi
nţă, — de oarece cu
toate inpr

|
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sistențele noastre nici noi nu am putut lua cunoştinţă, de cuprinsul lui.
Să nu se uite că la ministerul muncii nu există azi
a
nicio
direcţie pentru ocrotirea muncii agricole şi nici i măcar. un ser|
viciu pentru culegerea datelor necesare.
Do aceea am dat aprobarea noastră referatului D-lui Mini-.
stru al muncii când a anunţat înfăptuirea asigurărilor sociale, - :
cu ocazia constituirei consiliului superior al muncii şi a altor
măsuri de protecţie, — bine înţeles ținându-se cont de speci- ficul muncii agricole.
,
Suntem dar. în fața unei divergențe în sensul cel bun al.

cuvântului adică o întrecere între cele 2 Ministere, fiecare cerând să fie ctitorul înfăptuirei mult doriiei da şi. mult întârziatei reforme a asigurărilor sociale şi a tuturor. instituțiunălor
pentru ocrotirea muncitorilor agricoli.
E
acestor prorezolvarea
pasiune
cu
urmirit
am
care
Noi
unanimitate
este
că
satisfăcuţi
declarăm
ne
bleme am putea să
în jurul realizării lor,
|
Credem însă că. nu ne poate fi indiferent organul: (Ministerul) care să aplice cu competinţă și cu “spirit de generozitate
reformele sociale, Chestiunea este prea importantă şi delicată
ca să nu fie judecată cu sânge rece şi pe bază de. documente, —
care slavă domnului, — nu lipsesc.

_

!

-

Dacă ne referim la Decretul Nr. 3335 prin care sa reorganizat Subsecretariatul de Stat al Muncii-am putea. să: constatăm că s'a prejudecat soluţia şi s'a înclinat balanţa în fa
voarea Ministerului Muncii. .
In adevăr, în expunerea de motive a acestui Doezet Lege
E
a
agricole
„muncii
— după ce se subliniază importanţa
13.
cu
ţară
într'o
care
„ muncii ţărăneşti şi a, meseriilor rurale
milioane de muncitori agricoli se confundă cu însă-şi naţiunea“, — se anunţă că „se va da o nouă structură Subsecreta-

riatului Muncii care să poată umple toate aceste nevoi ale vieții |
şi muncii românești“.
”
Divergenţă ar părea. tranşatăt,
un gol. între
"Totuşi socotim că nu trebue să provocăm
şi înfăprealizarea
la
interesate
de
deopotrivă
Ministere
2
cele

tuirea reformelor sociale în agriontură, şi: cari suni sortite la

.
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o sinceră colaborare, — col puţin la început, —= până când prind
rădăcini instituţiunile sociale.
_
" Care este situația de drept şi de fapt a regimului. muncii

româneşti ? Toate

problemele

muncii

interesând

pe

salariaţii

- din. industrie şi comerţ depind de Ministerul Muncii deşi in-.
dustria şi comerţul depind de Ministerul lor firese, — al Economiei Naţionale care n'a ridicat niciodată pretenţia ca măsu- rile de ocrotire să fie trecute sub controlul lui,— din contră a
fost mulţumit că răspunderea o „poartă alt departament.

„ Care sunt motivele ca ministerul agriculturei să-și asume.
singur administrarea instituţiunilor sociale create pentru muncitorii agricoli căruia îi lipseşte şi instituțiunile şi aparatul ne- cesar în acest domeniu î Ş
Dar oare acest minister şi-a retinut toate problemele sociale interesând agriculturaî
De ce Ministerul Agriculturii mare sub controlul său învăţământul agricol de toate gradele, — care este cum e şi îi-

rese sub controlul Ministerului Culturii Naţionale î
"Deasemenea, problemele în legătură cu sănătatea muneitorilor agricoli sunt după cum este şi logice sub privigherea
Ministerului Sănătăţii care are organe speciale create pentru
„asistența sanitară,
.
Dar să: facem puţină . incursiune în trecut,
Di
N
Singurul minister căruia i Sa lăsat în administraţie şi
control problemele muncii agricole a fost "Ministerul Agricul__turii. care.a avut încă dela 1907 la dispoziţie legea învoelilor
agricole,— înlocuită. la, 1937 eu codul agricol, şi acesta complectat la 1940 cu partea, XI, — special destinată problemelor
“sociale în agricultură. -

Ei bine cum s'au achitat organele Ministerului de Agricultură, de drepturile. acordate prin legile de mai sus ?
Timp de 36 ani Ministerul Agriculturii s'a ilustrat prin.tr'o absenţă totală dela, orice măsură de protecţie.
|
Ministerul Agriculturii nu a luat nicio “măsură, pentru
fixarea preţului muncilor agricole după cum este obligat
prin

art. 111, şi care, — culmeaiironiei,

— sunt fixate, numai pentru

câteva munci, prin “decizie, de “către” Comisariatul
General
Preţurilor adică de Ministerul Economiei Naţionale.
-

al

153”
Unde sunt Comisiunilo“ judeţene pentru : fixarea maximului de dijmă şi arendă şi minimului de preţ al muncii pe
teren 3 Ce activitate pot prezenta îaţă de muncitorii agricoli ?
Pot oare comisiunile şi agronomii şeii de oficii să ne
citeze cazuri precise când au intervenit din proprie iniţiativă în raporturile de. muncă dintre proprietari şi muncitorii lor,

azând de drepturile pe care le conferă . legea din 1940?
Agronomii şefi ai oficiilor agricole sunt atât de.mult

|

preocupaţi cu celelalte îndatoriri încât; va îi exclus să se ocupe
singuri şi de instituţiile sociale.
“ Sănătatea

muncitorilor

agricoli

cu toată

dispoziţia legii

“că proprietarul este' obligatsă dea asistenţă muncitorilor bol-: "
navi a rămas pe hârtie.
“Camerile de agricultură, de 18 ani de când activează, nu
numai că nu au până azi o secţie specială pentru munca âgricolă, dar niciodată nu s'a înregistrat vreo iniţiere a măsurilor .
de protecţie pentru cei care muncese necăjita brazdă.
|
Ce a făcut Ministerul Agriculturii pentru pregătirea şi
calificarea profesională a plugarilor şi a meseriașilor agricoli ?.
Cum a putut tolera ca în” lege să nu se rostească. cuvântul
contract de muncă 'ci numai angajament ?

Nimic — nicio iniţiativă — desinteresare totală.
Cu toate exemplificările de mai sus totuşi Ministerul
“Agriculturii nu poate să lipsească dela înfiinţarea şi administrarea instituţiilor sociale agricole. Insă nu singurci în cola-

„ borare cu Ministerul Muncii pentrucă acest minister are apa-.

-

ratul necesar pentru aplicarea oricăror reforme.
|
|
Oricât de diferențiată ar fi munca agricolă, faţă de cea.
"industrială, să se ştie. că toate instituţiile şi toate măsurile
de protecție se pot adapta specificului muncii: agricole.
.

Instituţiile Ministerului Muncii în colaborare cu Mini: sterul Agriculturii
cităm :

pot

face: viabile şi aplicabile
N

orice reforme,
.

„Plasarea“ braţelor. de muncă se poate face cu mai mulţi .
sorți de izbândă prin birourile de plasare ale Ministerului
Muncii.
„Organizarea“ muncitorilor agricoli se poate realiza
efectiv prin colaborarea camerilor de agricultură şi a celor de
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|

|

NE

-

|

_

muncă ;; Asigurările socidle nu pot lua ființă decât! numai prin
colaborarea organelor agricole cu ale Casei asigurărilor sociale
pendinte de Ministerul Muncii. Numai astfel poate fi asigurată
autonomia, aşa, cum a cerut Uniunea adică participarea patro-

_nilor
mare

şi muncitorilor la administrarea
parte din contribuţia lor comună.

„Contractele de muncă,

miliardelor

strânse

în.

învoelile agricole, dispoziţiile. pro-

tectoare în legătură: cu locuința, hrana, adăpostul, asistența sa. nitară loate acestea vor fi puse în aplicare numai prin cola-

borarea celor 2 ministere.
Sunt așa de convins că fără prezența organelor Ministe-

Tului Muncii, orice reformă şi măsură cu privire
la ocrotirea, muncitorilor agricoli va cădea, — încât dacă a-şi
fi un

adversar

al organelor agricole le-ași îndemna să-și asume sin-

guri răspunederea pentru a rămâne
muncitoare agricole.

descoperiţi

în faţa maselor

Stărui şi insitst să nu se “facă această greșeală
din spirit

_de orgoliu.

.

Să ia seama că orice eşec, ar săpa un abis între agronomi

Şi proprietari deoparte şi muncitori de altă
parte şi s'ar provoca
mari nemulțumiri iar neîncrederea ar pune
stăpânire pe suiletele dezamăgite ale necăjiţilor brazdei.

7

-

i “Colţul Social Țărănesc, Curentul, 10/X11/943, -

.

a
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LA LUAREA IN PRIMIRE A MINISTERULUI pe
. AGRICULTURĂ (4588 DS
Programul

social

al ministerului plugărimaei

„Daţi-mi voe acum si enumăr câteva puncte programatice, privind ocrotirea muncitorilor agricoli.
Ar părea curios că ţin:să inaugurez la. Ministerul celui
_
mai important factor de producţie, Agricultura, uri program

social când aci ar trebui să fie numai preocupări de ordin capitalist; adică sporirea
Cu

toate

agricole şi rentabilitatea ei.
o: adevărată politică, socială, agricolă

producţiei

acestea

-

trebue să se facă, şi în acest Minister.
Cine cunoaște repartiţia proprietăţii agricole în România,

.
Ştie că avem numai 12.900 exploatări mai mari de 100 ha. :
Restul este Tuerat de muncitori ai: pământului, — fie că. sunt ţărani cu loturi până la 10 hectare. fie că sunt învoitori
în dijmă, fie că sunt simpli muncitori.

'

:

E

* Numărul acestora se ridică la câteva, milioane şi pentru
ei se impune,
nală.

ca o necesitate

de stat o politică sooială şi naţio|

Chiar la ţăranii ioproprietăriţi 1până la 10 ta, domină
mai mult. socialul, decât econoraicul ; maii important este omul,

--

1939.

*

Di

Socială“,
D. RR. Ioanițescu : „Politica
1 Vezi
iseurs rostit în calitate de Ministru al „Agriculturii.

ca

Fobruariă
MI
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și familiă sa, — toţi“ fiind muncitori ai brazdei, cari formează

isvorul nesecat din care se recrutează
cari are nevoie industria,
E
întâi

Cine vrea să promoveze agricultură trebue să îngrijească

de

agentul

principal

al

mic şi muncitorul cu braţele“.

pp
>

elementele robuste de |

producţiei” agricole

”

—

„Plugarul

|

„_- Dacă am fi în. regimul latifundiilor, — azi dispărut
e
sperăm pentru totdeauna, — atunci da, partea capitalis
tă
îi separată de partea socială,
”
Astăzi însă -cu fărămiţarea proprietăţii socialul sc
la întrecere cu economicul şi pe teren la brazdă,
şi la locul

producţie

şi la

cel de vânzare,

pretutindeni,

—

şi nu poate

nu aibă răsunet şi în biurourile acestui minister,
„trebue

şi
ar
ia
de
să

Sunt unii cari vor zice : Da, există o politică
socială care
să oblige statul -la ocrotirea muncitorului
agricol, —

dar aceasta aparţine ministerului muncii,
nu ministerului agriculturii ;
|
|
e

Răspund : Este adevărat că ocrotirea muncii
sub toate:

aspectele

ei ar trebui

muncii, dar

să

cine cunoaşte

treacă,

obiceiul

prin grija

departamentului

pământului
, că atunci
-ştie

când vrei să eviţi soluţionarea unei
probleme grele o arunci în:
sarcina vecinului,
|
Sa
„De
două .ori am adus Această problem
ă în faţa parla--

“mentului,
Sterul.
pentru

cerând. ministerului muncii

ca

împreună

cu

mini-

agriculturii să: ia măsuri prin
camerile profesionale:
extinderea legilor de protecţie
de care se bucură munci--

torii industriali, — şi la cei
agricoli.
|
Ministerul muncii. ma, trimis
la cel de agricultură, iar:
„ministerul agriculturii mi-a,
declarat că nu.este de competin
ţa. sa.
_
Iată dece muncitorii agricoli
nu îi vedem nici la camera.
de
muncă, niei la camera de
agricultură, iar contractele
de.
muncă ca şi învoielile agri
cole conţin dispoziţii care
dezono- .
rează un popor.
Si
ae
4
|
„Ca să înceteze această situ
ațiune alarmantă am, cerut
şi .:
guvernul a acceptat,—
ca în mesagiul: guvernului
să
figureze:
toate punctele unor reforme
sociale fără de care cu
hu înțeleg”
să-mi îau răspunderea
acestui departament.
|:
Am cer

ut-o aceasta nu numai ca
fiu al brazdei dar şi ca.

|

157.
profesor de politică

socială

la Academia

Inalte

de

Co-

Studii

.merciale şi Industriale calitate ce-mi dă, posibilitatea să eunose
|
bine toate datele problemei.
mea,
DA Prim Ministru a primit bucuros propunerea
cari
pe
de acord cu el am redactat punctele programatice

și
le

-

şi se va
veţi găsi în manifestul-program ce se. va citi la radio
,
|
publica în numele guvernului:
_* Credeă o nouă eră se deschide pentru soarta muncitorului
cei
agricol, — iar drumul eroit astăzi va fi bătătorit de toţi

|
cari vor pişi pragul acestui minister.
&
să
in să se ştie că această preocupare nu va. fi de natură,
_
mijlocii.
şi
mari
agriculturii
mă facă, să neglijez apărarea,
Să fie siguri marii agricultori că vor găsi în mine un
voie
să dea
lor, — dar
al revendicărilor
aprig apărător
la orcopilului satelor ajuns ministru al agriculturii să pună
promei,
predecesorii
toţi
de
dinea zilei o problemă neglijată
blema ocrotirei: muncitorului agricol.
date
„Eu care nu am lipsit dela niciuna din “reformele
|
țărănimii după războiu, eu care am luat parte. activă la înfăpcon-..
tuirea marei reforme a exproprierii şi împroprietăririi, la.
şi.văînvalizilor
şi
orfanilor
verşiunea datoriilor, la ocrotirea
a...
duvelor de războiu în măre majoritate săteni 1), ar fi. însemnat
să renunţ la îot trecutul meu dacă nu aş fi atacat această

problemă-pe care sunt hotărît să o rezolv socotind-o ca una din

cele mai importante şi utile României, țară de ţărani în propor- i

,

1. “Vezi

legi I. 0. V.

e

|

ție de 800/0*.

D.

din

R.

loaniţescu :

1922.

Desbateri

Raportul

alcătuit

parlamentare,

ca raportor

Septemvrie

1922.

al primei

:

CAP. XXXIV

i

DESFIINŢAREA IMPOZITULUI STATISTIC 1) :
7

- Brazdă şi plugarul eliberate de inchiziţia fiscală

Iubiţi plugari,

|

a

|

Deşi sunt nurnai de o. săptămână

“urii

—

mi-a

revenit

marea

onoare

-

ministru - al Agricul-

să. vorbese

rile pentru uşurarea plugărimei.

de

înfăptui-

i

E
„_-" Pornit din mijlocul satelor nu poate îi bucurie
mai mare
pentru
mine decât

să pot

anunţa

în numele

înfăptuit în timp de 15 zile pentru clasa
La baza măsurilor

noastre

stă nu

guvernului

ce s'a

ţărănească:
numai

acea

a
dragoste

adâncă de plugărime dar mai ales
Curajul şi superioara înțelegere a intereselor țării,
E
.
--Plugarul când iese la câmp şi-şi
munceşte ogorul, în sin„ gurătatea lui, simte că are numai

„Pământul“,
|
Mai pe
şi Dumnezeu
_„. Trebue

doi stăpâni — doi Dumnezei :

pe care-l domină şi „cerul“ la care se
închină.
limbajul nostru ţărănese : brazda care-l
hrăneşte
care-l protegueşte, Si
să, se dea cea mai mare atenţie brazdei
, necă-

“ jitei brazde, —
|

țescu,

le

Vezi

ministrul

- Ianuarie

1938..

şi: omului

„Politica

marttir, — plugarul,.

Socială“,

agriculturii. şi
ÎN

Februarie

1938,

domeniilor, ținută

IN

-

ae

.

conferința

la: postul
a

D..R.

de

Ioani-

radio

în.

>

_N

159 .
gospodăriilor

tărănoşti

cari merg

la inima

iii

” Usurarea

Sunt multe

înfăptuiri

plugarului, de

âneea am ezitări asupra. aceleia cu' care trebue să încep.
Desigur că toate privese şi merg să uşureze gospodăria

plugarului sărac, a ţăranului pe. care noi îl dorim şi-l vrem să
fie „cât mai sănătos, cât mai înstărit şi cât mai

luminat“,

” __ Dar pentrucă noi urmărim armonia claselor nu desbinarea lor și ca nu cumva să se bănuiască că ne-am gândit numai
la plugarul mic şi am neglijat pe plugarul mare. şi el! într'o
stare de plâns, vom începe cu măsura care priveşte: pe toţi
plugarii deopotrivă, fie mari, îie mici': : „Desființarea impozi-

Di

-

tului agricol“.

Considerăm ' această înfăptuire, ca având caracter epo- .
cal, — să-i zicem revoluţionar — dar o revoluţie pacinică şi
pe cale legală. Ea va rămâne un tătlu de glorie pentru zear
- lizatorul ei.
- Impozitul

agricol

este: taxa pe care 0

plăteşte

plugaru

a

proprietar de pământ.
.
Este destul de cunoscut — mai ales destul de dureros
- simţit prin aplicarea lui defectuoasă, supărătoare pentru ea
să mai dăm explicaţii juridice și fiscale:
Deşi figurează îîn buget cu peste 1.miliard nu sau încasât |
în realitate decât cirea 500 milioane, adică jumătate din pre. vederi.

Plugarul, mai ales cel în nevoie
contra plăţii — cât mai

ales

contra

nu ridică proteste atât
felului

era , executat

cum

să facă plata,

Vânzările cu toba: O teroare
“Nu este exagerat
era:

morală

să pomenim că, termenul

curent.la

sate

„urgia fiscală“ — şi provenea, dela felul cum agenţii fis-

cului înţelegeau' să. forțeze mâna plugarului
ca să plătească. . .
_ Când îi era lumea mai dragă, după

seceriş la treerat —

se pomenea sechestrat cu grâul pe arie sub ameninţarea
va, intra şi în puşcărie. dacăși
an întreg,

va ridica. rodul
-

,

muncii
a

că

pe un

- 160

Bietul pluga 7 sau se împrumuta cu dobânzi cămătăreşti,
Sau vindea pe nimic parte din recoltă pentru
sechestrul care însemna nu numai achitarea
ruşinea satului.

ca să scape de
dărilor, dar şi
,

Cine nu plătea cra expus la regimul tobei, la situaţia degradantă şi demoralizantă să, fie „de râsul satului“.
O naţiune întreagă era trecută prin teroarea morală a

vânzării cu toba.

|

Pentru ce toate acestea 1
Pentru 500 milioane, din cari jumătate mergeau la
agenţilor fiseului.

plata

Din punct de vedere fiscal, acest impozit avea” următoadefecte:
.
a) Era prea costisitor pentru o sumă atât de mică rea-lizată.
Dacă scădem plata agenţilor fiscului --nu rămânea curat
" tefectiv) în visteria Statului, nici jumătate din încasări.
b) Era aşezat pe cea mai întinsă suprafaţă fiscală, circa
14 milioane hectare-cultivabile.
Ce aparat fiscal trebue unei
țări, pentru ca aşezarea şi încasarea impozitului să se facă cu
„dreptate și să nu comită îraude ? .
Lucrau pe scară întinsă „hatârul şi bacşişul“..
Cei mari se furişau și scăpau, cu impuneri reduse, cei
rele

mici plăteau gloaba întreagă. |

-

c) Era antieconomic adică provoca ceea ee în ştiinţa” fi_naneiară se numeşte „preţ explosibil“. Când vinzi siliţ (sub presiunea fiscului) se strică preţurile.
d) Era aintisocial adică ataca minimamul de trai,
Să explieăm acest lucru:
|
„Impozitele după știința, financiară trebue să. se plătească
"din venit.
|
,
N
Ori, toate gospodăriile ţărăneşti sunt astăzi deficitare,
"Păranii noștri trăese sub minimum de existenţă.
Orice
sustragere din munca lor, sub formă de impozit agricol,
atin-

„ge minimumul

„nutriţie cu toate
rescenţa rasei.

de trai şi aceasta

duce

urmările dezastruoase
Se

la un
—

regim de sub-

ofilirea

şi degene

„€) Era şicanator — şi se preta la abuziri -— am citat mai
N
=>
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m

sechestrele pe arii şi-tot: cortegiul
asupra plugarului care nu a putut

“ sus vânzarea cu toba, —
de şicane demoralizatoare

plăti la vreme. . Ce depresiune sufletească, ce reivoltă

:
:
moonită, cuprindea”

“sufletul lui în asemenea momente ş
În mintea necăjită! şi torturată puteau
să: prindă toate
|
rătăcirile. Dacă ar îi fost umai această 'lature morală „înlă- turarea șicanelor“* și încă ar fi trebuit suprimarea, lui.

Liniştea țării merită mai

mult decat 500 milioane

Cifra de 500 milioane din cari jumătate mergeau la plata
aparatului fiscal, este: prea mică pentru a feri suflețul celei:
“mai curate clase —. - pătura, țărănească — „de tortura morală a
i
.
inchiziţiei fiscale,
„Liniştea, unei ţări merită mai „mult decât o jumătate de
Dar: golul produs în "visterie cu ce se va umple vor întreba unii nedumeriţi — dar de bună credinţă — pe lângă

alții de rea credinţă ?
Răspundem — leacul s'a găsit — golul: bugetar se va
acoperi cu o taxă asupra: unor animite produse agricole —.
vândute în oboare.
.
In ultima vreme, unele partide se mişcau, dar cu Sfială
în jurul acestei reforme, dar mwaveau curajul să ia, taurul de

coarne şi să ceară desființarea.

::

|

:

|

Se întrebuinţau formule vagi recunoscând toţi că trebue
o bouă aşezare a impozitelor agricole, care să ducă la US

Trarea clasei ţărăneşti.

- .-

CN

Asemenea -formule timide - nu răzolvaa problema.
" Drin suprimarea, lui totală se atinge scopul :

Eliberarea

brazdei

Numai

3

4
Stiteanul a scăpat de sechestru. pe arie, a scăpat de vânzarea, cu toba, a scăpat de prezenţa nu tocmai simpatică a
agenţilor fiscului cu 'cari se întâlneşte numai în momentul
când merge la oborul. de. cereale să vândă — bine înţeles“ —

- Tepetăm — dacă are ce să vândă.
Db.R. 1oaniţescu — Probleme

|

*

Social "Ţărăneşti

:
.

o

,

11

;
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In concluzie : nu va mai i plăti nicii plugarul, mici pământul ci numai. recolta, dar nu toată recolta, ci numai acea care
trece peste nevoile casnice şi se vinde în târguri şi oboare.
Dacă ai familie numeroasă şi consumi — nu „eşti obligat să plăteșşti nimic, drag plugar !
|
Dacă ai vite, paseri, şi cu cerealele tale creşti. vieţuitoare
tale iarăşi nu plăteşti nimic.

„
vrei

Dar

dacă după

să-l vinzi cred

toate

acestea, îţi rămâne

că. singur

recunoști

că

este

un

surplus şi

drept

să plă-

“teşti.— când vinzi — când încasezi preţul la cerealele
dute în obor, — adică atunci când ai cu ce plăti.
|
Ai scăpat de azi înainte de orice
„Nu vei mai auzi toba, nu vei mai
Si
dea Dumnezeu. cât mai mult
tru ca să-ţi rămână un surplus mare pe
guri şi să dai Statului o: mică, dijmă.

vân-

contact cu perceptorul.
-fi sechestrat pe arie.
belşug în casă — pencare să-l vinzi în târSE

“CAP.

XXXV

STADIUL. PROBLEMELOR SOCIALȚĂRĂNEȘI.
— IN ANUL 1940 —5
La împlinirea a 20 de ani de frământări

Desbaterile

parlamentare

și în special, discursul mimă-

strului agriculturei, cu' ocazia modificării

cole (1940), au surprins

social-ţărăneşti.

legii învoelilor agri-

pe unii parlamentari. In fine Dl. Io-

nescu-Sisești, a recunoscut că, există o „problemă a muncitorilor agricoli, „po caro. nu-i. putem lăsa la întâmplare fură |
ocrotire“,
.
|
„Ri sunt astăzi într'o situaţie grea, fiind nimeni nui ocroteşte, nimeni nu se ocupă de ei, nimeni. mu veghiază. ca

"viaţa lor să fie întradevăr uşurăâtă“.
|

Tocmai astăzi am

|

satisfacția să constat că sa

un ministru, tot de agricultură, care

a recunoscut

modificărei legei învoirilor agricole, —

cea mai

mai găsit

cu' ocazia

vulnerabili

parte din viaţa statelor cu structură agrară — că statul român
trebue să păşascii hotărît

muncej agricole, .

De 20 de ani mă

„.

la stabilirea unui regim omenesc al
|
d
Pe

trindesc să atrag

atenţiunea” opiniei pu-

blice că în România, — ţară agricolă — există o. problemă a
- muncitorilor rurali.

a

1. Vezi D. PA, Ioaniţescu : articol pnfblicat sub titlul - Paştele Muncitorului . Agricol“, cu ocazia sfintelor sărbători din -anul 1940, în. ziarul
„Politica Socială“, D.R. Ioaniţescu — Probleme

Social "Țărăneşta

|

!

”

-

12

.
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a

De atâtea ori am ținutsă atrag atenţiunea factorilor
responsabili că sub ochii noștri, pe lângă țărănime, care suferă
şi are nevoie de ocrotire, se formează un proletariat agricol a |
"cărui soartă trebue să intre în grija Statului.
La această insistenţă şi continuă preocupare a mea mi sa
răspuns cu aceiaşi superficială, necunoaştere a lucrurilor : „Exa-

gerare“ — „nu există o problemă

a muncitorilor rurali. Dela

împroprietărire avem numai mici ţărani burghezi“ iar nicidecum proletariat agricol“,
'
Zadarnic am căutat de ani de zile să fac dovada că avem
3 categorii de muncitori agricoli cari au neyoe de o legislaţie
de protecţie ca şi muncitorii industriali.
Eram socotit ca având idei preconcepute sau că urmăresc
interese politice, .Am.-bătut la toate uşile şi am căutat să provoe interes
în

sânul

multora

din

partidele

politice

pentru

ca

să

ge

pă-

trundă de situaţia disperată a proletariatului agricol care nu
mai putea. să sufere întârzieri. Era în joc soarta a câtorva mi. lioane sutlete cari trăese în condițiuni mizerabile și sub
minimum

de existenţă, ccea ce duce la degenerescenţa, rasei.
Unul din partidele politice a refuzat să ia în consideraţie referatul meu asupra acestei importante probleme
pe care

cu îl întoemisem ca raportor la odootarea programului
său de
guvernământ,
Nam dezarmat.
Ştiam că sunt pe linia adoviirului Şi că până
la stăzit, |
dreptatea va triumfa,
|
Strădaniile mele atât în Parlament; cât
și la guvern ca :
ministru al Muncii, Sănătăţii şi Agriculturei,
ca profesor. şi:
ca președinte

al Institutului

dovedesc

tot ce

am

făcut ca 0cro-

tirea muncitorilor agricoli sii intre în
grija statului

Ca profesor:

In ficeare an

român.

făceam câteva, lecţii elevilor

mei dela Academia de Inalte Studii
Comerciale şi Industriale,
asupra situaţiei eritice a muncitorilor
agricoli complect ostracizați : de sociologi, de partidele politice,
de guverne, de toţi fac-

torii responsabili,

Ca parlamentar : De două ori la 1934
şi 1936 am adus accastă problemii în faţa parlamentului,
cerând ministerului muncii
pa

|
|

.

|

4

.

ca împreună cu ministerul agriculturii să ia misuri prin camerile profesionale pentru extinderea legilor de protecţie de care
se bucură muncitorii industriali, — şi la cei agricoli.
|
Ministerul muncii m'a trimis la cel de agricultură, iar

ministerul agriculturii mi-a declarat că mu este de competinţa sa.
|

Iată de ce muncitorii agricoli nu îi vedem nici la camera,
de muncă, nici la camera de agricultură.

“

Ca ministru al, muncii şi sănătăţii : : Am alcătuit legea din
1932 prin care am dispus să se oxtindă adică să so aplice şi
muncitorilor agricoli, toată legislaţia de protecţie de care bene-

Îiciază muncitorul industrial. Legea de extindere sa votat, dar.
cu durere constatiim că nu s'a aplicat şi nu se aplică, deoarece

lipseşte organul de execuţie care trebue să se creeze de: către
camerile de muncă în colaborare cu cele de agricultură.
Guvernele următoare mau înţeles problema, şi au abrogat
dispoziţiile cari încercau. extinderea.
:
Nu facem încriminări, dar trebuo să ne exprimi
amărăciunea, că nici tochinienii, nici partidele politice, nau înţeles.
marea, problemă, şi au: râfuzat protecţia, proletariatului agricol.

Ca

ministru

de agricultură : In momentul

luărei în pri-

mire a ministerului am “anunţat „inaugurarea unei generoase
politiei sociale pentru ocrotirea, ţărănimei şi muncitorimei
|
|
„.
.
,
agrare“,

Apoi am cerut şi consiliul! de miniștrii a aprobat să figureze în mesajul-progiam al guvernului toate punctele unor
reforme sociale fără de care eu nu înţeleg să-mi iiau răspundorea
acestui âspartament. *
.
N
:
Am prevestit : „Cred că o nouă ră. se deschide pentru
soarta muncitorului agricol, iar drumul croit astăzi va fi bă.- .
tătorit: de toți cei cari vor păşi pragul acestui minister“.
.

Cu regret trebue să constat că până azi niciunul din succesorii mei .nu s'a mai ocupat de soarta muncitorilor brazdei.
|
Ca preşedinte al Institutului de studii şi educaţie muncitorească din România
și-a impus

: Din prima zi a, creerii lui, Institutul
datorie să dea cea mai serioasă

ca o primordială

atenţiune wproblomelor de ocrotire ale muncitorului agricol din

România. In acest scop s'a „creiat în sânul Institutului o sec-

-

16

-

țiune

aa

specială,

purtând

denumirea

de

„secţiunea

muncii

agri-

cole“,

|

:
Institutul de Studii şi Bducaţie -Muncitorească, din homânia a fost invitat şi rusat să participe la constituirea „Biuroului Internaţional al problemelor sociale în agricultură“ : B.

I. P. S. A., care-a

ţinut prima sa şedinţă la Ziirich în Septem-

brie 1938 şi unde au participat” cei mai de seamă technicieni îîn
această materie. '
Mă
In comitetul 'provizoriu de conducere: dela B. IL. P. s, A.
Institutul
prin

de

studii

preşedintele

şi educaţie

muncitorească.

și vice-preşedintele

este

reprezentat

său 1),

Forurile internaţionale şi ocrotirea muncitorilor agricoli :
Disperasem când am văzut cum în ţara. mea aceste idei prind
greu.

De accea am căutat să face cunoşeuti problema peste hotare în forurile internaţionale, unde asemenea vitale chestiuni
sp primesc cu alţi ochi şi unde disonţiunile se desfăşoară într'o

atmosferă senină,

|

La conferințele interparlamentare
Am

propus

ocrotirea

țele interparlamentare dela Istambul
”

La amândouă

:

muncitorilor

conferințele

|
agricoli

la

conferin-'

(1934) şi dela Paris

problema

muncitorilor

(1937).
agricoli

a avut mare răsunet,
„*
La Conferinţa Interparlamontarăi dela Paris chestiunea
a fost studiată sub toate aspectele. . ”
- Acest înalt; for a. găsit de cuviinţă să aleagă un
rapor-

tor din

mijlocul

ţărilor agrare

din

Sud-Estul

Europei.

Această,

"onoare a revenit Românioi şi subsemnatul am fost
ales raportor.
"La Geneva : Conferinţa internaţională din 1921 a discutat

„pe

larg

chestiunea

extinderii

la

muncitorii

agricoli

a

legilor

care ocrotese pe 'munoitorii industriali.
“La 1934 delegatul Italiei a pus în plin problema
ocrotirii
muncitorilor: agricoli.
.
Timp ide 17 ani — dela data ține conferinței
a 3. -a (1921)
.
.

mai

1.” Activitatea Tnstitutatai „IL. S. E. M.“,
întens dupi 1910:' Vezi lucrarea : Proble
me

tate, Bucureşti 1951,

|

— a fost continuată şi muncitoreşti d
tuali-

pe

se cetati

167
această problemă

n'a, reușit

să

ajungă

în' faza

preociipiărilor

serioase și decisive.
Abia în 1938 în şedinţele dela 7—15 Februarie, chestiunea
a fost atacată datorită tot stăruinţelor delegatului Italiei Baronul de Michelis, care continuu ceruse constiutirea unei comisiuni special€ şi care în fine a luat fiinţă sub denumirea de
„Comisiunea permanentă agricolă“,
Două au fost marile probleme în jurul cărora sa, purtat
diseuțiunea generală :
1) Protecţiunea muncitorului agricol salariat.
|
2) Ridicarea, nivelului de viaţă a întregii populaţiuni

muncitoare agricole.

|

Comisiunea a fost de părere că Conferinţele Internaţio-,
" nale ale Muncii, trebue să se ocupe nu numai de muncitorii cu
braţele în agricultură, dar şi de ocrotirea proprietarilor de loturi mici, cari au novoie de protecţiunea legilor sociale ca și
muncitorii salariaţi cu care au foarte multe puncte de ase-

mănare,

|

,

Avem îîn omenire o problemă iri ămească, de o foarte 1mare
importanță, către care trebue să se îndrepte atonţia tuturor îorurilor internaţionale.
.
Comisiunea constată fără posibilitate de interpretare „că
situațiunea, clâsei ţărăneşti este do aşa natură: încât cu toată
aparenţa lor de independenţă, economică, totuşi ea se găseşte _
într*o situaţiune tot așa de precară ca şi muncitorul agricol

salariati“, *
După 17 ani bătălia, este câştigată şşi la Gonăyă.
Biroul Internaţional al problemelor sociale în agricultură

dela Zuerich B. 1. P. S. A.: In cursul ultimului an, sa format
a Ziirich un alt organism

internaţional::

-

e

B. Î. P. S. A., — aceasta este numele acestui Birou, care
a fost creat din iniţiativa Federaţiei
Cienilor Agronomi (F. IL. T. A.).

Internaţionale.

a 'Tehni-

|

|

România a fost socotită de către Preşedintele Biroului
internaţional, d-l prof. Amgelini; drept una dintre cele mai
avizate ţări pentru studiul acestei probleme. .“
|

In 'şedinţa plenară

Mâniei

sa

subliniat

la diferitele conferințe

aportul - delegaților

internaţionale, unde

Ro-

datorită

168

“României s'a supus desbaterilor publice problema muncitorului

„agricol, Pentru difuzarea ideilor şi a întăptuirilor Biroul
înternaţional al problemelor sociale în agricultură,
are la dispoziţie o importantă rovistă de specialitate : „Le Travail
Agri-

col“ (Munca agricolă).
„Ajunsă

în acest

,
stadiu,

.
problema

agricolă

nu

mai

20

Aprilie

cra

a

unui vizionar, nu mai este nici a unei singure ţări.
Ea este
a tuturor ţărilor,a trecut de pe planul naţional pe
planul in-

fernaţional“.
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